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AP	 -	Afrikanska	regionalna	organizacija	za	industriska		 	 	 	
	 sopstvenost (ARIPO)

BX	 -	Biroto	na	Beneluks	za	`igovi	i	modeli

EA  -	Evroaziska	patentna	organizacija

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

EP	 -	Evropsko	patentno	biro	(EPO)

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

OA	 -	Afrikanska	organizacija	za	intelektualna		 		 	 	
	 sopstvenost	(OAPI)

WO	 -	Svetska	organizacija	za	intelektualna	sopstvenost	(WIPO)

GC -	Kooperativen	sovet	na	arapskite	zemji	vo	Zalivot

AD -	Andora
AE	 -	Zdru`enite	Arapski		 	

Emirati
AF	 -	Avganistan
AG	 -	Antika	i	Barduba
AI	 -	Antigua
AL	 -	Albanija
AM	-	Ermenija
AN	 -	Holandski	Antili
AO	 -	Angola
AR	 -	Argentina
AT	 -	Avstrija
AU	 -	Avstralija
AW	-	Aruba
AZ	 -	Azejberxan
BA	 -	Bosna	i	Hercegovina
BB	 -	Barbados
BD	 -	Banglade{
BE		 -	Belgija
BF		 -	Gorna	Volta
BG		-	Bugarija
BH	 -	Bahrein
BI		 -	Burundi
BJ		 -	Benin
BM	-	Bermudi
BN		-	Brunej	Daresalam
BO		-	Bolivija
BR		-	Brazil
BS		 -	Bahami
BT		 -	Butan
BV	 -	Ostrovot	na	Buve
BW	-	Bocvana
BY -	Belorusija
CF		 -Centralnoafrikanska	

Re		pub	lika
CG		-	Kongo
CH		-	[vajcarija
CI		 -	 Bregot	 na	 slonovata		

koska
CK	 -	Ostrovi	na	Kuk
CL		 -	^ile
CM	 -	Kamerun
CN	 -	Kina
CO	 -	Kolumbija
CR	 -	Kostarika
CU	 -	Kuba
CV	 -	Kape	Verde
CY	 -	Kipar
CZ	 -	^e{ka
DE	 -	Germanija
DJ	 -	Xibuti
DK	 -	Danska
DM	-	Dominika
DO	 -	Dominikanska		 	

Republika
DZ	 -	Al`ir
EC		 -	Ekvador

EE		 -	Estonija
EG	 -	Egipet
EH	 -	Zapadna	Sahara
ER	 -	Eritreja
ES	 -	[panija
ET	 -	Etiopija
FI	 -	Finska
FJ	 -	Fixi
FK	 -	Foklandski	Ostrovi
FO	 -	Ov~i	Ostrovi
FR	 -	Francija
GA	 -	Gabon
GB -	Velika	Britanija
GD	 -	Granada
GE	 -	Gruzija
GH	 -	Gana
GI	 -	Gibraltar
GL	 -	Grenland
GM -	Gambija
GN	-	Gvinea
GQ	-	Ekvatorijalna	Gvinea
GR		-	Grcija
GS	 -	Ju`na	Xorxija	i	Ostrovi		

na	Ju`ni	Sendvi~
GT	 -	Gvatemala
GW		-	Gvinea	Bisao
GY	 -	Gvajana
HK	 -	Hong	Kong
HN	 -	Honduras
HR	 -	Hrvatska
HT	 -	Haiti
HU	 -	Ungarija
ID	 -	Indonezija
IE	 -	Irska
IL	 -	Izrael
IN	 -	Indija
IQ	 -	Irak
IR	 -	Iran
IS	 -	Island
IT	 -	Italija
JM	 -	Jamajka
JO	 -	Jordan
JP -	Japonija
KE	 -	Kenija
KG	 -	Kirgizija
KH	 -	Kamboxa
KI	 -	Kiribati
KM 	-	Komorski	Ostrovi
KN	 -	Sv.	Kitis	i	Nevis
KP -	Demokratska		 	

Republika	Korea
KR	 -	Republika	Korea
KW	-	Kuvajt
KY -	Kajmanski	Ostrovi
KZ	 -	Kazakstan
LA	 -	Laos

LB	 -	Liban
LC	 -	Sveta	Lucija
LI	 -	Lihten{tajn
LK	 -	[ri	Lanka
LR	 -	Liberija
LS	 -	Lesoto
LT	 -	Litvanija
LU -	Luksenburg
LV	 -	Latvija
LY	 -	Libija
MA	-	Maroko
MC	 -	Monako
MD	-	Moldavija
ME - Crna	Gora
MG	-	Madagaskar
MK -	Makedonija
ML	 -	Mali
MM	-	Burma
MN -	Mongolija
MO	-	Makao
MP	 -	Severni	Marijanski		 	

Ostrovi
MR	 -	Mavritanija
MS	 -	Monserato
MT	 -	Malta
MU		-	Mavricius
MV	-	Maldivi
MW-	Malavi
MX		-	Meksiko
MY	-	Malezija
MZ	 -	Mozambik
NA	 -	Namibija
NE	 -	Niger
NG	 -	Nigerija
NI	 -	Nikaragva
NL	 -	Holandija
NO	 -	Norve{ka
NP	 -	Nepal
NR	 -	Neru
NZ	 -	Nov	Zeland
OM	-	Oman
PA	 -	Panama
PE	 -	Peru
PG	 -	Nova	Gvinea
PH	 -	Filipini
PK	 -	Pakistan
PL	 -	Polska
PR	 -	Portoriko
PT	 -	Portugalija
PY	 -	Paragvaj
QA	 -	Katar
RO	 -	Romanija
RS -	Srbija
RU	 -	Ruska	Federacija
RW	 -	Ruanda

SA	 -	Saudiska	Arabija
SB	 -	Solomonski	Ostrovi
SC	 -	Sej{elski	Ostrovi
SD	 -	Sudan
SE	 -	[vedska
SG	 -	Singapur
SH	 -	Sveta	Elena
SI	 -	Slovenija
SK		 -	Slova~ka
SL	 -	Siera	Leone
SM	 -	San	Marino
SN	 -	Senegal
SO	 -	Somalija
SR	 -	Surinam
ST	 -	Sao	Tome	i	Principe
SV	 -	Salvador
SY	 -	Sirija
SZ	 -	Svazilend
TC	 -	Turki
TD	 -	^ad
TG	 -	Togo
TH	 -	Tajland
TJ	 -	Taxikistan
TM	 -	Turkmenija
TN	 -	Tunis
TO	 -	Tonga
TP	 -	Isto~ni	Timor
TR	 -	Turcija
TT	 -	Trinidad	i	Tobago
TV	 -	Tuvalu
TW	 -	Tajvan
TZ	 -	Tanzanija
UA	 -	Ukraina
UG	 -	Uganda
US	 -	Soedineti	Amerikanski		

Dr`avi
UY	 -	Urugvaj
UZ	 -	Uzbekistan
VA	 -	Vatikan
VC	 -	Sv.	Vinsent	i	Grenadin
VE	 -	Venecuela
VG	 -	Britanski	Devstveni		 	

Ostrovi
VN	 -	Vietnam
VU	 -	Vanuatu
WS	 -	Samoa
YE -	Jemen
YU	 -	Jugoslavija
ZA	 -	Ju`noafri~ka	Repubika
ZM	 -	Zambija
ZR	 -	Zair
ZW	 -	Zimbabve
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I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО  РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД 
ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

 

Согласно членот 224 од Законот за инду–стриската сопственост (“Службен 

весник на Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на 

правото на индутриска сопственост  ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не 

постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за 

признавање на тоа право. 

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од 

индустриска сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската 

сопственост може да поднесе заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот 

по службена должност. 

 

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

 
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за 

заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на 

патент. 

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на 

објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако 

го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите.  

Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 од ЗИС (“Службен весник на 

Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на решението врз основа на 

доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање. 

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на 

европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) 

ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е 

платена пропишаната такса. 

Податоците се означени со ИНИД* кодови за патенти (ЊИПО стандард СТ.9). 

За специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни 

кодови. 

(11)  Регистарски број на документот 

(13)  Вид на документот: 

 А-патент А1-патент со доказ 

 А2-дополнителен патент 

 Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент 

 Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања 

(21)  Број на пријавата     

(22)  Датум на поднесувањето 

(23)  Дата на изложбено или саемско првенство 

(30)  Право на првенство: датум држава број 

(45)  Дата на објавување 

(45)   Објава на првичните патентни барања 

(51)  Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)  
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(54)  Назив на пронајдокот 

(56) Цитирани документи 

(57)  Апстракт или патентно барање 

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ  

 (датум на пријавувањето ex - ЅУ број на пријавата 

 година  ex - YU  број на патентот)  

(61)  Број на основната пријава 

(62)  Број на првобитната пријава 

(72)  Пронајдувач (и) 

(73)  Носител на правото на патентот 

(74)  Застапник 

(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број 

на PCT пријавата) 

(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на 

објавувањето, објавен  број - WO) 

(96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на 

ЕР пријавата) 

(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, 

број на билтен)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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(51)  C 07D 207/26, A 61K 31/4015, A 61P 21/02,  

(51)  C 12F 3/10  

(11)  4810   (13) А 

(21)  2012/59   (22) 13/02/2012 

(45) 31/12/2013 

(30)  П20120059  13/02/2012  MK 

73)  Јоти Поповски 

Ул. Невеска 4, 1/1, 1000 Скопје, MK 

(54)  АНАЕРОБНА ПРОЧИСТИТЕЛНА 

СТАНИЦА СО БИОФИЛТРАЦИЈА 

(57)  Bo пронајдокот ce дадени повеќе новини 

кои ја подобруваат прочистителната станица 

технолошки и конструктивно. Скоро сите станици 

можат да се произведуваат И транспортираат во 

контејнерска форма 

Во главно се задржа принципот на работа на 

станицата од македонскиот патент бр. 900559. 

Се дават подобрени решенија за шахтата со 

решетка, таложникот со воведувае на примарен 

биофилтер во него а базенот за талог добива 

уште една улога: служи како усовршена септичка 

јама со потполна анаеробност во случај на 

затнување на решетките од немарност на 

одржувачот. Истата дава многу поголем степен 

на прочистување од обичните јами со тоа што се 

врши хидрофилизацијата на маснотиите и се 

елиминира опасноста од формирање на кора на 

површината на водата која е пречка да се 

одвива анаеробната ферментација. 

Станицата се гради вкопана во земја така да не 

го пореметува изгледот на околината и 

животната средина. 

 

 

 

 

(51)  F 2800 00/00  

(11)  4809   (13) А 

(21)  2012/126   (22) 09/04/2012 

(45) 31/12/2013 

(30)  П-20120126  09/04/2012  MK 

(73)  ТИНГ ДООЕЛ 

УЛ.566 БР.17 2300 КОЧАНИ, MK 

(72) ЈОРДАНОВ СЛАВЕ 

(54)  ИЗМЕНУВАЧ НА ТОПЛИНА ВО ВИД НА 

ДВОЈНА ОБВИВКА 

(57)  Дуплиот џакет служи за топлоизменување 

во едни поинакви и посовремени услови на 

техничко-технолошки постапки , што всушност се 

огледа и преку неговата изработка , која пак се 

врши на специфична CNC машина , со употреба 

на специјални алати, и специјална техника на 

заварување.

 

 



 

Патенти   5 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6 декмври 2013, Скопје  
 

 

 

 

(51)  A 61K 39/395, A 61P 19/02, C 07K 16/24  

(11)  4797   (13) А 

(21)  2013/22   (22) 25/01/2013 

(45) 31/12/2013 

(30)  0059711P  06/06/2008  US and 0095232P  

08/09/2008  US 

(86)  05/06/2009 EP09759528.4 

(87)  07/11/2012 EP2293816 

(73)  XOMA Technology Ltd. 

2910 Seventh Street  Berkeley, CA 94710, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(72) SOLINGER, Alan, M. and OWYANG, 

Alexander 

(54)  МЕТОДИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ РЕУМАТОИДЕН 

АРТРИТИС
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ПРЕГЛЕДИ 
 

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

(51) (51)основен (11) (13) 

8C12F3/10 8C12F3/10 4810 A 

8F280000/00 8F280000/00 4809 A 

8A61K39/395 8A61K39/395 4797 A 

8A61P19/02 8A61K39/395 4797 A 

8C07K16/24 8A61K39/395 4797 A 

 

 

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

 

(73) (51) (11) (13) 

Јоти Поповски C 12F 3/10 4810 А 

ТИНГ ДООЕЛ F 2800 00/00 4809 а 

XOMA Technology Ltd. A 61K 39/395, A 61P 19/02, C 07K 16/24 4797 а 
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(51)  C 12N 15/82, A 01H 5/00, C 12Q 1/68  

(11)  4795   (13) Т1 

(21)  2012/311   (22) 06/09/2012 

(45) 31/12/2013 

(30)  0003866  20/02/2003  EP and 0376763  

28/02/2003  US 

(96)  17/02/2004 EP07411594.4 

(97)  18/07/2012 EP1597373 

(73)  KWS Saat AG 

Grimsehlstrasse 31 37555 Einbeck, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  KRAUS, Josef; SAUERBREY, Elke; NEHLS, 

Reinhard; LOOCK, Andreas and JANSEN, Rudolf 

(54)  ШЕЌЕРНА РЕПКА ТОЛЕРАНТНА НА 

ГЛИФОЗАТ 

(57)  1  Шеќерна репка толерантна на глифосат, 

се карактеризира со тоа што  

а) ДНА-фрагментот од геномичката ДНА на 

шеќерната репка, делови од неа или нејзиното 

семе можат, по пат на полимерна верижна 

реакција, да се амплифицираат со еден прајмер, 

којшто покажува нуклеотидна секвенца со SEQ 

ID бр: 3 и со втор прајмер, којшто покажува 

нуклеотидна секвенца со SEQ ID бр.: 4, при што 

DNA-фрагментот покажува најмалку 95% 

идентичност со нуклеотидната секвенца со SEQ 

ID бр.: 6, и/или 

б) ДНА-фрагментот од геномичката ДНА на 

шеќерната репка, делови од неа или нејзиното 

семе можат, по пат на полимерна верижна 

реакција, да се амплифицираат со еден прајмер 

што покажува нуклеотидна секвенца на SEQ ID 

бр: 9 и со втор прајмер што покажува 

нуклеотидна секвенца со SEQ ID бр.: 10, при што 

ДНА-фрагментот покажува најмалку 95% 

идентичност со нуклеотидната секвенца со SEQ 

ID бр.: 12, и/или 

в) DNA-фрагментот од геномичката DNA на 

шеќерната репка, делови од неа или нејзиното 

семе можат, по пат на полимерна верижна 

реакција, да се амплифицираат со еден прајмер 

што покажува нуклеотидна секвенца на SEQ ID 

бр: 14 и со втор прајмер што покажува 

нуклеотидна секвенца со SEQ ID бр.: 16, при што 

ДНА-фрагментот покажува најмалку 95% 

идентичност со нуклеотидната секвенца со SEQ 

ID бр.: 17.  

има уште 5 патентни барања. 

 

 

 

(51)  F 03D 1/00, E 04H 12/08, F 03D 11/00, 11/04, 

H 02G 5/00  

(11)  4802   (13) Т1 

(21)  2012/424   (22) 15/11/2012 

(45) 31/12/2013 

(30)  102008018790  15/04/2008  DE 

(96)  09/04/2009 EP09732893.4 

(97)  07/11/2012 EP2281116 
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(73)  Wobben, Aloys 

Argestrabe 19  26607 Aurich, DE 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  KNOOP, Frank 

(54)  ВЕТЕРНА ЕЛЕКТРАНА СО ВГРАДЕНИ 

СОБИРНИЦИ 

(57)  1  Ветерна електрана (1) која содржи 

далноводен столб (2) составен од мноштво на 

сегменти на далноводен столб (21, 22), потоа 

содржи генератор (6) поставен во регионот на 

горниот дел на столбот, содржи блок за 

напојување (7) поставен во регионот на стопата 

на столбот или оддалечено од столбот (2), 

содржи собирнички елементи (91-98) кои се 

претходно монтирани како делници во 

соодветните сегменти на далноводниот столб 

(21, 22) заради пренесување на електрична 

енергија од генераторот (6) до наведениот блок 

за напојување (7), и содржи спојни елементи (13) 

заради поврзување на собирничките елементи 

(91-98) кои се претходно монтирани во 

соседните сегменти на далноводниот столб (21, 

22), назначена со тоа, што се поставени стезни 

држачи (10) на внатрешната страна на делот 

којшто во монтирана состојба претставува долен 

завршен регион (211) на сегментите на 

далноводниот столб (21, 22), и што 

собирничките елементи (91-98) претходно се 

монтираат во поединечните соодветни сегменти 

на далноводниот столб (21, 22), и што краевите 

(200) на собирничките елементи (91-98) се 

прицврстуваат или се вметнуваат во стезните 

држачи (10) и при тоа спојните елементи (13) се 

привлекуваат така што слободниот крај се 

потпира на или притиска врз завршетокот (100, 

200) на собирничките елементи (91-98).  

има уште 8 патентни барања. 
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(51)  C 07K 14/22, A 61K 39/095  

(11)  4796   (13) Т1 

(21)  2012/457   (22) 06/12/2012 

(45) 31/12/2013 

(30)  0019408  01/09/2004  GB 

(96)  01/09/2005 EP05786178.3 

(97)  24/10/2012 EP1784419 

(73)  Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l. 

Via Fiorentina 1  53100 Siena (SI), IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MASIGNANI, Vega; SCARSELLI, Maria; 

RAPPUOLI, Rino; PIZZA, Mariagrazia; GIULIANI, 

Marzia; DI MARCELLO, Federica; VEGGI, Daniele 

and CIUCCHI, Laura 

(54)  ДОМЕИНИ И ЕТИОПИ НА 

МЕНИНГОКОКЕН ПРОТЕИН NMB 1870 

(57)  1  Постапка за добивање на химерична 

NMB1870 амино киселинска секвенца, којашто ги 

содржи чекорите на: (a)  редење на прва NMB 

1870 амино киселинска секвенца со втора NMB 

1870 амино киселинска секвенца, кадешто 

првата и втората секвенца се различни и се од 

различни NMB 1870 фамилии, за да даде пар од 

наредени секвенци; (b) избирање на дел од 

првата амино киселинска секвенца, почнувајќи 

од амино киселина а1 од споменатата прва 

амино киселинска секвенца и завршувајќи на 

амино киселина b1 од споменатата прва амино 

киселинска секвенца, кадешто делот е секвенца 

со јамка на површина; (c) избирање на дел од 

втората амино киселинска секвенца, почнувајќи 

со амино киселина а2 од споменатата втора 

амино киселинска секвенца и завршува на амино 

киселина b2 од споменатата втора амино 

киселинска секвенца, кадешто делот е секвенца 

со јамка на површина и кадешто остатоците а1 & 

а2 и b1 & b2 се наредени во парот од 

наредените секвенци; и (d) заменувајќи го 

споменатиот дел на првата амино киселинска 

секвенца со споменатиот дел од втората амино 

киселинска секвенца, при тоа обезбедувајќи 

химерична NMB 1870 амино киселинска 

секвенца, кадешто амино киселинските секвенци 

содржат главна секвенца, во осум делови, и 

седум површински јамки, по една помеѓу секој 

дел од главната секвенца.  

има уште 23 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 61K 38/17, 45/06, A 61P 21/00, 25/00, 3/14, 

9/00  

(11)  4804   (13) Т1 

(21)  2013/19   (22) 24/01/2013 

(45) 31/12/2013 

(30)  35443  11/03/2008  US 

(96)  11/03/2009 EP09720761.7 

(97)  26/12/2012 EP2262525 

(73)  Quincy Bioscience, LLC 

455 Science Drive Suite 120 Madison W1 53711, 

US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  UNDERWOOD, Mark, Y. 

(54)  СОСТАВИ ШТО СОДРЖАТ 

АПОАЕКУОРИН И МЕТОДИ ЗА УПОТРЕБА НА 

ИСТИТЕ 

(57)  1  Употреба на апоаеквуорин за 

производството на нутрацеутикален состав за 
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третирање пореметување поврзано со 

нерамнотежа на калциум во субјект на кој му е 

администриран наведениот нутрацеутикален 

состав.  

има уште 3 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  A 61K 31/506, 31/69, 38/05, 45/06, A 61P 

35/00  

(11)  4806   (13) Т1 

(21)  2013/25   (22) 28/01/2013 

(45) 31/12/2013 

(30)  06120726  15/09/2006  EP and 915895 P  

03/05/2007  US 

(96)  11/09/2007 EP07803397.4 

(97)  14/11/2012 EP2066327 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30  2340 Beerse, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  ARTS, Janine; JANICOT, Michel Marie 

Francois; PAGE, Martin John and HELLEMANS, 

Peter Willem Jan 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА ХИСТОН 

ДЕАЦЕТИЛАЗА СО КОМБИНИРАНА 

АКТИВНОСТ НА КЛАСА-I И КЛАСА-IIB ХИСТОН 

ДЕАЦЕТИЛАЗИ ВО КОМБИНАЦИЈА СО 

ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕАЗОМ 

(57)  1  Комбинација од инхибитор на протеазом, 

назначена со тоа што наведениот инхибитор на 

протеазом е бортезомиб, и инхибитор на хистон 

деацетилаза каде што наведениот инхибитор на 

хистон деацетилаза е соединение бр. 1a 

(JNJ26481585)  

  

фармацевтски прифатливата киселински или 

базни адитивни соли и нивните стереохемиски 

изомерни форми.  

има уште 7 патентни барања. 

 

(51)  C 07D 309/04, A 61K 31/435, A 61P 9/00, C 

07D 405/12  

(11)  4798   (13) Т1 

(21)  2013/56   (22) 20/02/2013 

(45) 31/12/2013 

(30)  USP 845291  18/09/2006  US 

(96)  18/09/2007 EP07838381.7 

(97)  21/11/2012 EP2074108 

(73)  Vitae Pharmaceuticals, Inc. 

502 West office Center Drive  Fort Washington, 

PA 19034, US 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  Baldwin, John J.; DILLARD, Lawrence W.; 

CLAREMON, David, A.; TICE, Colin, M. and 

CACATIAN, Salvacion 

(54)  РЕНИН ИНХИБИТОРИ 
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(51)  C 07C 209/68, 209/70, 211/30, 215/30, 225/16

  

(11)  4789   (13) Т1 

(21)  2013/60   (22) 26/02/2013 

(45) 31/12/2013 

(30)  08167762  28/10/2008  EP 

(96)  16/10/2009 EP09753056.2 

(97)  26/12/2012 EP2358659 

(73)  ZaCh System S.p.A. 

20091 Bresso (Milano) (IT), IT 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

 

(72)  GIOVANETTI, Roberto; VERZINI, Massimo; 

CATOZZI, Nicola; FOLETTO, Johnny; FORCATO, 

Massimiliano and SORIATO, Giorgio 

(54)  ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА 

ЦИНАКАЛЦЕТ 

(57)  1  Цинакалцет интермедиер што ја има 

следната формула (V)  

 

има уште 16 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 16/10  

(11)  4788   (13) Т1 

(21)  2013/61   (22) 27/02/2013 

(45) 31/12/2013 

(30)  06120316  07/09/2006  EP; 06120644  

14/09/2006  EP; 06125107  30/11/2006  EP; 

07111235  28/06/2007  EP and 842930 P  

07/09/2006  US 

(96)  06/09/2007 EP07803310.7 

(97)  26/12/2012 EP2059532 

(73)  Crucell Holland B.V 

Archimedesweg 4   2333 CN Leiden, NL 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  DE KRUIF, Cornelis Adriaan; VAN DEN 

BRINK, Edward Norbert and THROSBY, Mark 

(54)  ЧОВЕЧКИ ВРЗУВАЧКИ МОЛЕКУЛИ 

СПОСОБНИ ДА НЕУТРАЛИЗИРААТ ВИРУС НА 

ГРИП H5N1 И НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Изолирано човечко антитело, или негов 

фрагмент што врзува антиген, способен за 

препознавање и врзување на епитоп во HA2 

подединица од инфлуенца хемаглутинин 

протеин (НА), назначено со тоа, што наведеното 

антитело или неговиот фрагмент што врзува 

антиген има неутрализирачка активност против 

вирус на грип што содржи HA од H5 подтипот, 

како на пример H5N1, H5N2, H5N8 И H5N9, и со 

тоа што антителото или неговиот фрагмент што 

врзува антиген содржи променлив регион со 

тежок ланец што ги содржи аминокиселините 1-

121 од SEQ ID NO: 65, и променлив регион со 

лесен ланец што ги содржи аминокиселините 1-

112 од SEQ ID NO: 91.  

има уште 9 патентни барања. 
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(51)  C 07D 305/14, A 61K 31/335  

(11)  4811   (13) Т1 

(21)  2013/112   (22) 01/04/2013 

(45) 31/12/2013 

(30)  0311016  19/09/2003  FR 

(96)  16/09/2004 EP04787385.6 

(97)  16/01/2013 EP1667986 

(73)  Aventis Pharma S.A. 

20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  DIDIER, Eric and PERRIN, Marc-Antoine 

(54)  АЦЕТОН СОЛВАТ НА ДИМЕТОКСИ 

ДОЦЕТАКСЕЛ И ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ 

(57)  1  Ацетон солват на 4-ацетокси-2a-

бензилокси-5b,20-епокси-1-хидрокси-7b,10b-

диметокси-9-оксотакс-11-ен-13a-ил(2R,3S)-3-

терц-бутоксикарбониламино-2-хидрокси-3-

фенилпропионат.  

има уште 9 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  C 07D 401/12, A 61K 31/404, A 61P 35/00, C 

07D 401/14, 403/12, 403/14, 413/14, 417/14  

(11)  4790   (13) Т1 

(21)  2013/140   (22) 16/04/2013 

(45) 31/12/2013 

(30)  0903839  04/08/2009  FR 

(96)  03/08/2010 EP10290436.4 

(97)  16/01/2013 EP2281822 

(73)  Les Laboratoires Servier 

35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, FR 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)   Ortuno, Jean-Claude; Cordi, Alexis; Hickman, 

John; Pierre, Alain; Lacoste, Jean-Michel; Fejes, 

Imre and Burbridge, Michael 

(54)  "НОВИ ДИХИДРОИНДОЛОН ДЕРИВАТИ, 

НАЧИН НА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ИСТИТЕ И 

ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ 

СОДРЖАТ" 

(57)  1  Соединениe на формула (I): 

 

 

  

каде што: 
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♦ m претставува 1 или 2, 

♦ n претставува 1 или 2, 

♦ А претставува пиролил група која е незаменета 

или заменета со 1 до 3 линеарни или разгранети 

(C1-C6)алкил групи, 

♦ Х претставува C(O), S(O) или SO2 група, 

♦ R1 и R2, кои се исти или различни, секое 

претставува линеарна или разгранета (C1-

C6)алкил група, 

или R1 и R2, заедно со азотен атомите кои ги 

носат, формираат хетероциклична група, 

♦ R3 и R4, заедно со атомите кои ги носат, 

формираат хетероциклична група, 

♦ R5 претставува водороден атом или линеарна 

или разгранета (С1-C6)алкил група, 

♦ R6 претставува водороден атом или халоген 

атом,  

 

што подразбира дека: 

- "хетероциклична група" значи моно- или би-

циклична група која може да содржи 5 до 8 

единки, кои може да содржат од еден до три 

хетеро атоми одбрани од азот, кислород и 

сулфур, и кои може да содржат една или повеќе 

незаситени врски, тоа е можно за 

хетероцикличната група, така дефинирана да 

биде незаменета или заменети со една или 

повеќе групи избрани од линеарен или разгранет 

(С1-C6)алкил, линеарен или разгранет (C2-

C6)алекенил, оксо, хидрокси, линеарен или 

разгранет (С1-C6)алкокси, арил, арилалкил и 

арилалкенил, 

- "арил" значи фенол група која е незаменета 

или заменети со една или повеќе групи избрани 

од халогени атоми и линеарни или разгранети 

(C1-C6)алкил групи, 

- нотација 

  

значи дека двојната врска е Z или Е 

конфигурација, 

нивни оптички и геометриски изомери, а исто 

така и нивни додатни соли со фармацевтски 

прифатлива киселина или база,  

има уште 22 патентни барања. 

 

(51)  C 07C 315/04, 317/28  

(11)  4786   (13) Т1 

(21)  2013/141   (22) 18/04/2013 

(45) 31/12/2013 

(30)  0095902P  10/09/2008  US 

(96)  09/09/2009 EP09789280.6 

(97)  23/01/2013 EP2334639 

(73)  CELGENE CORPORATION 

86 Morris Avenue,  Summit, NJ 07901, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  SAINDANE, Manohar, T. and GE, 

Chuansheng 

(54)  ПОСТАПКИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА 

АМИНОСУЛФОНСКИ СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Постапка за подготвување на соединение 

со формула (I): 

 

 

или сол, солват или негов стереоизомер, 

кадешто R
1 

и  R
2
 се секој независно водород, 

супституиран или несупституиран (C1-C6) алкил, 

супституиран или несупституиран  (C1-C6) 

алкокси, (C3-C18) циклоалкил, цијано или (C3-

C18)циклоалкил-(C1-C6)алкокси, којшто го содржи 

чекорот на 

 (1) реакција на нитрил со Формула (III) 
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        со LICH2SO2CH3 за да формира енамин со 

формула (IV): 

                

            и 

има уште 13 патентни барања. 

 

(51)  A 61K 31/135, 31/415, A 61P 29/00  

(11)  4791   (13) Т1 

(21)  2013/142   (22) 19/04/2013 

(45) 31/12/2013 

(30)  PCT/007451  16/10/2009  EP 

(96)  19/04/2013 EP10718472.3 

(97)  23/01/2013 EP2488169 

(73)  LABORATORIOS DEL DR.ESTEVE, S.A. 

Av. Mare de Deu de Montserrat, 221  08041 

Barcelona, ES 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  PLATA SALAMAN, Carlos, Ramon and 

TESSON, Nicolas 

(54)  КО-КРИСТАЛИ ОД ТРАМАДОЛ И 

КОКСИБИ 

(57)  1  Ко-кристал, каде што, споменатиот 

кристал содржи трамадол како слободна база 

или како физиолошки прифатлива сол и 

најмалку еден коксиб.  

има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  A 61K 9/107, 39/39  

(11)  4785   (13) Т1 

(21)  2013/143   (22) 22/04/2013 

(45) 31/12/2013 

(30)  0283518P  03/12/2009  US 

(96)  03/12/2010 EP10252043.4 

(97)  20/02/2013 EP2356983 

(73)  Novartis AG 

Lichtstrasse 35  4056 Basel, CH 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  Rueckl, Harald; Scheffczik, Hanno and Santry, 

Barbara 

(54)  ЦИРКУЛАЦИЈА НА КОМПОНЕНТИ ВО ТЕК 

НА ХОМОГЕНИЗАЦИЈА НА ЕМУЛЗИИ 

(57)  1  Постапка за производството на сквален 

којшто содржи масло во вода емулзија на 

адјуванс за вакцина, постапката го содржи 

чекорот: (i) формирање на прва емулзија којашто 

има прва средна големина на маслена капка со 

употреба на хомогенизатор, кадешто првата 

емулзија е формирана со пренесување на 

нејзините компоненти од прв контејнер во втор 

контејнер низ хомогенизатор и потоа нивно 

враќање од вториот контејнер кон првиот 

контејнер низ истиот хомогенизатор, кадешто 

всушност сите емулзиони компоненти од првиот 

контејнер се поминати низ хомогенизаторот во 

вториот контејнер и потоа сите емулзиони 

компоненти од вториот контејнер се поминати 

низ хомогенизаторот назад во првиот контејнер.  

има уште 22 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  E 05B 19/00  

(11)  4792   (13) Т1 

(21)  2013/144   (22) 22/04/2013 

(45) 31/12/2013 

(30)  102008040823  29/07/2008  DE 

(96)  06/07/2009 EP09164633.1 

(97)  27/03/2013 EP2149657 

(73)  Aug.Winkhaus GmbH & Co.KG 

48291 Telgte, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Spahn, Karl-Heinz 

(54)  КЛУЧ ЗА ЦИЛИНДРИЧНА БРАВА И 

БЛАНКО КЛУЧ 

(57)  1  Клуч (1) за цилиндрична брава (2), кој 

што има тело (9), глава (8), преден дел на клучот 

(11) кој што е поставен на телото (9) и заден дел 

на клучот (12) кој што се наоѓа на спротивната 

страна од предниот дел на клучот (11), ред на 

запци (10) поставени на предниот дел на клучот 

(11) кои што служат за притискање на вртливите 

игли (7) во цилиндрична брава (2), врв на клучот 

(13) поставен на крајот на телото (9) кој што се 

наоѓа на спротивната страна од главата (8) и 

брегаста површина (14, 21) кои што се наоѓаат 

на врвот на клучот (13) на страната на предниот 

дел на клучот (11) и се протегаат до засекот (10) 

што се наоѓа веднаш до врвот на клучот (13), 

што се карактеризира со тоа што аголот на 

накосување б  кој што брегастата површина (14, 

21) го формира со лонгитудиналната оска на 

телоот (9) е помал на врвот на клучот (13) 

отколку аголот на накосување в  на брегастата 

површина (14, 21) кај следниот засек (10), со тоа 

што брегастата површина (14, 21) има конкавно 

закривена конфигурација и со тоа што одговара 
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на брегастата површина (14, 21) и се протега кон 

предниот дел на клучот (11), има дополнителна 

брегаста површина која што се протега кон 

задниот дел на клучот (12), што се формира  во 

реверсна симетрија во однос на заедничкото 

лонгитудинално протегање.  

има уште 3 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  H 04W 8/12, H 04L 29/08, H 04W 24/02, 60/00

  

(11)  4793   (13) Т1 

(21)  2013/145   (22) 23/04/2013 

(45) 31/12/2013 

(30)  102009034285  21/07/2009  DE 

(96)  21/07/2010 EP10742723.9 

(97)  13/03/2013 EP2457393 

(73)  DEUTSCHE TELEKOM AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140  53113 Bonn, DE 

(74)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје 

(72)  SCHATZMAYR, Rainer 

(54)  РЕГИСТАР НА ДИСТРИБУИРАНА МРЕЖА 

 

 

 

 

(51)  C 07D 409/12, A 61K 38/05, A 61P 25/00  

(11)  4794   (13) Т1 

(21)  2013/147   (22) 24/04/2013 

(45) 31/12/2013 

(96)  11/05/2010 EP10721687.1 

(97)  20/03/2013 EP2432778 
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(73)  Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.a. 

Via Lungo l'Ema 7 Loc. Ponte a Ema  50012 

Bagno A Ripoli, IT 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  BONACCORSI, Fabrizio; FEDI, Valentina and 

GIANNOTTI, Danilo 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ 

ИБОДУТАНТ(MEN15596) И ПОВРЗАНИ 

ПОЛУПРОИЗВОДИ 

(57)  1  Постапка за подготвување на 

соединението ибодутант 

 

назначена со тоа, што опфаќа: 

a) подготвување на полупроизводот (12) 

 

преку следниве чекори: 

а’) заштита на примарниот амин на 4-

аминометил-пиперидин (2) 

 

со етил-трифлуороацетат, следено со 

редуктивна аминација на заштитен 4-

аминометил-пиперидин со 4-формил-

тетрахидропиран и боран и преку депротекција 

во базна средина за да се добие полупроизводот 

диамин (11) 

 

б’) реакција на диаминот (11) со Boc-D-Phe за да 

се даде полупроизводот (12) или алтернативно 

преку следниве чекори: 

а") реакција помеѓу 4-аминометил-пиперидин (2) 

 

 

и Boc-D-Phe(OSu) за да се добие 

полупроизводот (17) 

 

б") редуктивна аминација на (17) со 4-формил-

тетрахидропиран и боран за да се добие 

полупроизводот (12), 

б) депротекција на полупроизводот (12) за да се 

добие (4) 

 

ц) реакција помеѓу (4) и соединението (3) 

 

со што се добива финалниот продукт. има уште 

6 патентни барања. 
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(51)  C 07D 405/04, A 61K 31/4184, A 61P 5/00, C 

07D 235/12  

(11)  4787   (13) Т1 

(21)  2013/149   (22) 24/04/2013 

(45) 31/12/2013 

(30)  0761548P  24/01/2006  US 

(96)  23/01/2007 EP07717362.3 

(97)  27/02/2013 EP1984343 

(73)  Janssen Pharmaceutica N.V. 

Turnhoutseweg 30  2340 Beerse, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  VERNON, JR., Alford C.; LANTER, James C.; 

SUI, Zhihua and NG, Raymond A. 

(54)  2-СУПСТИТУИРАНИ БЕНЗИМИДАЗОЛИ 

КАКО СЕЛЕКТИВНИ АНДРОГЕНИ 

РЕЦЕПТОРНИ МОДУЛАТОРИ(SARMS) 

(57)  1  Соедининие со формула (I) 

         

кадешто  

R
1
 e водород; 

R
2
 и R

3
 се секој хлоро; 

R
4
 е избран од групата составена од 

изопропенил, Z-2-пропен-3-ил и (+) винил; 

R
5
 e OH; 

алтернативно, R
4
 и R

5
 се земени заедно со 

атомот кон којшто тие се сврзани за да 

формираат 2-[1,3]диоксоланил;  

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 6 патентни барања. 

 

(51)  C 07K 16/22  

(11)  4799   (13) Т1 

(21)  2013/151   (22) 25/04/2013 

(45) 31/12/2013 

(30)  0824498P  05/09/2006  US 

(96)  23/08/2007 EP07841245.9 

(97)  27/03/2013 EP2066695 

(73)  ELI LILLY AND COMPANY 

Lilly Corporate Center,  Indianapolis, IN 46285, 

US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HUANG, Lihua and SAYERS, Robert, Owen 

(54)  АНТИ-МИОСТАТИН АНТИТЕЛА 

(57)  1  Анти-миостатин моноклонални антитела 

коишто содржат HCVR и LCVR, кадешто 

споменатиот HCVR содржи: 

 

a) пептид на CDRH1 со секвенца какошто е 

покажано во SEQ ID NO:24,  
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b) пептид на CDRH2 со секвенца какошто е 

покажано во SEQ ID NO:26,  

c) пептид на CDRH3 со секвенца какошто е 

покажано во SEQ ID NO:28,  

 

и кадешто споменатиот LCVR содржи: 

 

 а) пептид на CDRL1 со секвенца какошто е 

покажано во SEQ ID NO:13, 

 b) пептид на CDRL2 со секвенца какошто е 

покажано во SEQ ID NO:14 и  

             c) пептид на CDRL3 со секвенца какошто 

е покажано во SEQ ID NO: 21 и 22.  

има уште 7 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  C 07D 209/52, A 61K 31/403, A 61P 25/00

  

(11)  4800   (13) Т1 

(21)  2013/152   (22) 29/04/2013 

(45) 31/12/2013 

(30)  0905957  09/01/0209  FR 

(96)  08/12/2010 EP10290642.7 

(97)  30/01/2013 EP2332910 

(73)  LES LABORATOIRES SERVIER 

35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, FR 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  Casara, Patrick; Chollet, Anne-Marie; 

Dhainaut, Alain; Lestage, Pierre and Panayi, Fany 

(54)  "НОВИ ДЕРИВАТИ НА 

АЗАБИЗИКЛО[3.2.0]ХЕПТ-3-ИЛ, МЕТОД ЗА 

ПОДГОТОВКА НА ИСТИТЕ И ФАРМАЦЕВТСКИ 

СОЕДИНЕНИЈА, ШТО ГИ СОДРЖАТ" 

(57)  1  Соединенија на формула (I): 

 

 

 

 

каде што: 

 

f ALK претставува алкилена врска, 

f W претставува група 

 

   

 

во која што R и R', секој независни од другите, 

претставуваат водороден атом или линеарена 

или разгранета (С1-C6)алкил група опционално 

заменети со една или повеќе групи избрани од 

халоген, хидрокси и алкокси, 

што се подразбира дека: 

- терминот "алкилен" означува линеарен или 
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разгранет бивалентен радикал кој содржи од 2 

до 6 јаглеродни атоми, 

- терминот "алкокси" означува алкил-окси група 

во која што алкил врската, кој што е линеарна 

или разгранета, содржи од 1 до 6 јаглеродни 

атоми, 

нивни енантиомери и диастереоизомери, а исто 

така додатни соли со фармацевтски прифатлива 

киселина или база. 

има уште 24 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07K 5/06, A 61K 31/427, 31/4439, A 61P 

35/00  

(11)  4801   (13) Т1 

(21)  2013/153   (22) 30/04/2013 

(45) 31/12/2013 

(30)  835000 P  02/08/2006  US 

(96)  31/07/2007 EP07813569.6 

(97)  06/02/2013 EP2051990 

(73)  Novartis AG 

Lichtstrasse 35  4056 Basel, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  CHAREST, Mark G.; CHEN, Christine Hiu-

Tung; CHEN, Zhuoliang; DAI, Miao; HE, Feng; LEI, 

Huangshu; PHAM, Ly Luu; SHARMA, Sushil 

Kumar; STRAUB, Christopher Sean; WANG, Run-

Ming David; YANG, Fan and ZAWEL, Leigh 

(54)  SMAC ПЕПТИДОМИМЕТИЦИ КОРИСНИ 

КАКО ИНХИБИТОРИ НА IAP 

(57)  1  Соединение кое е (S)-N-((S)-1-

Циклохексил-2-{(S)-2-[4-(4-флуоро-бензоил)-

тиазол-2-ил]-пиролидин-1-ил}-2-оксоетил)-2-

метиламино-пропионамид: 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол.  

има уште 13 патентни барања. 

 

(51)  C 07D 215/227, A 61K 31/47, A 61P 35/00

  

(11)  4803   (13) Т1 

(21)  2013/154   (22) 30/04/2013 

(45) 31/12/2013 

(30)  145421 P  16/01/2009  US 

(96)  15/01/2010 EP10701175.1 

(97)  06/03/2013 EP2387563 

(73)  Exelixis, Inc. 

210 east Grand Avenue, P.O.Box 511 South San 

Francisco, CA 94080-0511, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  BROWN, Adrian St.Clair; LAMB, Peter and 

GALLAGHER, William, P. 

(54)  МАЛАТ СОЛ НА N-(4-{(6,7-

БИС(МЕТИЛОКСИ)ХИНОЛИН-4-ИЛ]ОКСИ} 

ФЕНИЛ-N'-(4-ФЛУОРОФЕНИЛ)ЦИКЛОПРОПАН-

1,1-ДИКАРБОКСАМИД, И КРИСТАЛНИ ФОРМИ 

НА ИСТАТА ЗА ТРЕТИРАЊЕ КАНЦЕР 

(57)  1  N-(4-{[6,7-бис(метилокси)хинолин-4-

ил]окси}фенил-N'-(4-флуорофенил)-

циклопропан-1,1-дикарбоксамид, малат сол.  

има уште 14 патентни барања. 
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(51)  C 07D 281/10, A 61K 31/554, A 61P 9/00  

(11)  4805   (13) Т1 

(21)  2013/155   (22) 30/04/2013 

(45) 31/12/2013 

(30)  212413  25/08/2005  US 

(96)  17/08/2006 EP09013475.0 

(97)  27/02/2013 EP2177224 

(73)  The Trustees of Columbia University in the 

City of New York 

New York, New York 10027, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  DENG, Shixian; Marks, Andrew R.; Landry, 

Donald W.; Cheng, Zhen Zhuang and Lehnart, 

Stephan E. 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И 

ТРЕТИРАЊЕ НА ЗАБОЛУВАЊА КОИ 

ВКЛУЧУВААТ МОДУЛАЦИЈА НА RYR 

РЕЦЕПТОРИ 

(57)  1  Сол на соединение претставено со 

структурата:  

 

има уште 13 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/4745, 47/14, 47/26, 47/44, 9/10, 

9/107, 9/16, 9/20, 9/48  

(11)  4807   (13) Т1 

(21)  2013/181   (22) 15/05/2013 

(45) 31/12/2013 

(30)  RM00418  04/08/2005  IT 

(96)  11/07/2006 EP06777710.2 

(97)  10/04/2013 EP1915153 

(73)  SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche 

Riunite S.p.A. 

Viale Shakespeare, 47, 00144 Roma, IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  LONGO, Antonio; PACE, Silvia and PEDRANI, 

Massimo 

(54)  ТЕРАПЕВТСКИ СИСТЕМИ СО 

МОМЕНТАЛНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ЗА 

ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРАЛНА АПСОРПЦИЈА 

НА 7-[(Е)-ТЕРЦ-БУТИЛОКСИИМИНОМЕТИЛ] 

КАМТОТЕХИН 

(57)  1  Фармацевтскa формулација со 

моментално ослободување за орална употреба 

којaшто содржи 7-[(E)-t-бутилоксииминометил] 

камптотехин (гиматекан) како активна основа и 

којашто вклучува матрикс кој се состои од течни 

амфифилични супстанции со точка на топење 

помала од 60°C, во којашто активната основа е 

барем делумно растворена и/или дисперзирана 

и/или претворена во форма на сфера.  

има уште 12 патентни барања. 

 

(51)  C 07D 401/14, A 61K 31/4439  

(11)  4808   (13) Т1 

(21)  2013/182   (22) 15/05/2013 

(45) 31/12/2013 

(30)  0176290 P  07/05/2009  US and 0301416 P  

04/02/2010  US 

(96)  04/05/2010 EP10717402.1 

(97)  03/04/2013 EP2427449 

(73)  Eli Lilly and Company 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, 

US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  LI, Hong-Yu; CHEN, Daohong and ZHAO, 

Genshi 

(54)  ВИНИЛ ИНДАЗОЛИЛ СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Соединение коешто е (Е)-2-(4-(2-(5-(1-

(3,5-дихлоропиридин-4-ил)етокси)-1H-индазол-3-

ил)винил)-1H-индазол-пиразол-1-ил)етанол, или 

негова фармацевтски прифатлива сол.  

има уште 7 патентни барања. 
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ПРЕГЛЕДИ 
 

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

(51) (51)основен (11) (13) 

8C12N15/82 8C12N15/82 4795 Т1 

8A01H5/00 8C12N15/82 4795 Т1 

8C12Q1/68 8C12N15/82 4795 Т1 

8F03D1/00 8F03D1/00 4802 Т1 

8F03D11/00 8F03D1/00 4802 Т1 

8F03D11/04 8F03D1/00 4802 Т1 

8E04H12/08 8F03D1/00 4802 Т1 

8H02G5/00 8F03D1/00 4802 Т1 

8C07K14/22 8C07K14/22 4796 Т1 

8A61K39/095 8C07K14/22 4796 Т1 

8A61K38/17 8A61K38/17 4804 Т1 

8A61K45/06 8A61K38/17 4804 Т1 

8A61P3/14 8A61K38/17 4804 Т1 

8A61P9/00 8A61K38/17 4804 Т1 

8A61P21/00 8A61K38/17 4804 Т1 

8A61P25/00 8A61K38/17 4804 Т1 

8A61K31/506 8A61K31/506 4806 Т1 

8A61K38/05 8A61K31/506 4806 Т1 

8A61P35/00 8A61K31/506 4806 Т1 

8A61K31/69 8A61K31/506 4806 Т1 

8A61K45/06 8A61K31/506 4806 Т1 

8C07D309/04 8C07D309/04 4798 Т1 

8C07D405/12 8C07D309/04 4798 Т1 

8A61K31/435 8C07D309/04 4798 Т1 

8A61P9/00 8C07D309/04 4798 Т1 

8C07C209/68 8C07C209/68 4789 Т1 

8C07C209/70 8C07C209/68 4789 Т1 

8C07C211/30 8C07C209/68 4789 Т1 

8C07C215/30 8C07C209/68 4789 Т1 

8C07C225/16 8C07C209/68 4789 Т1 

8C07K16/10 8C07K16/10 4788 Т1 

8C07D305/14 8C07D305/14 4811 Т1 

8A61K31/335 8C07D305/14 4811 Т1 

8C07D401/12 8C07D401/12 4790 Т1 

8C07D403/12 8C07D401/12 4790 Т1 

8C07D413/14 8C07D401/12 4790 Т1 

8A61K31/404 8C07D401/12 4790 Т1 

8C07D401/14 8C07D401/12 4790 Т1 

8C07D403/14 8C07D401/12 4790 Т1 

8C07D417/14 8C07D401/12 4790 Т1 

8A61P35/00 8C07D401/12 4790 Т1 

8C07C315/04 8C07C315/04 4786 Т1 

8C07C317/28 8C07C315/04 4786 Т1 

8A61K31/135 8A61K31/135 4791 Т1 

8A61K31/415 8A61K31/135 4791 Т1 

8A61P29/00 8A61K31/135 4791 Т1 

8A61K9/107 8A61K9/107 4785 Т1 

8A61K39/39 8A61K9/107 4785 Т1 

8E05B19/00 8E05B19/00 4792 Т1 

8H04W8/12 8H04W8/12 4793 Т1 

8H04L29/08 8H04W8/12 4793 Т1 

8H04W24/02 8H04W8/12 4793 Т1 

8H04W60/00 8H04W8/12 4793 Т1 

8C07D409/12 8C07D409/12 4794 Т1 

8A61K38/05 8C07D409/12 4794 Т1 

8A61P25/00 8C07D409/12 4794 Т1 

8C07D405/04 8C07D405/04 4787 Т1 

8C07D235/12 8C07D405/04 4787 Т1 

8A61K31/4184 8C07D405/04 4787 Т1 

8A61P5/00 8C07D405/04 4787 Т1 

8C07K16/22 8C07K16/22 4799 Т1 

8C07D209/52 8C07D209/52 4800 Т1 

8A61K31/403 8C07D209/52 4800 Т1 

8A61P25/00 8C07D209/52 4800 Т1 

8C07K5/06 8C07K5/06 4801 Т1 

8A61P35/00 8C07K5/06 4801 Т1 

8A61K31/4439 8C07K5/06 4801 Т1 

8A61K31/427 8C07K5/06 4801 Т1 

8C07D215/227 8C07D215/227 4803 Т1 

8A61K31/47 8C07D215/227 4803 Т1 

8A61P35/00 8C07D215/227 4803 Т1 
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8C07D281/10 8C07D281/10 4805 Т1 

8A61K31/554 8C07D281/10 4805 Т1 

8A61P9/00 8C07D281/10 4805 Т1 

8A61K31/4745 8A61K31/4745 4807 Т1 

8A61K9/48 8A61K31/4745 4807 Т1 

8A61K9/10 8A61K31/4745 4807 Т1 

8A61K9/107 8A61K31/4745 4807 Т1 

8A61K9/16 8A61K31/4745 4807 Т1 

8A61K9/20 8A61K31/4745 4807 Т1 

8A61K47/14 8A61K31/4745 4807 Т1 

8A61K47/26 8A61K31/4745 4807 Т1 

8A61K47/44 8A61K31/4745 4807 Т1 

8C07D401/14 8C07D401/14 4808 Т1 

8A61K31/4439 8C07D401/14 4808 Т1 

 

 

 

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

(73) (11) (11) (13) 

KWS Saat AG C 12N 15/82, A 01H 5/00, C 12Q 1/68 4795 Т1 

Wobben, Aloys F 03D 1/00, E 04H 12/08, F 03D 11/00, 11/04, 
H 02G 5/00 

4802 Т1 

Novartis Vaccines and 
Diagnostics S.r.l. 

C 07K 14/22, A 61K 39/095 4796 Т1 

Quincy Bioscience, LLC A 61K 38/17, 45/06, A 61P 21/00, 25/00, 3/14, 
9/00 

4804 Т1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61K 31/506, 31/69, 38/05, 45/06, A 61P 
35/00 

4806 Т1 

Vitae Pharmaceuticals, Inc. C 07D 309/04, A 61K 31/435, A 61P 9/00, C 
07D 405/12 

4798 Т1 

ZaCh System S.p.A. C 07C 209/68, 209/70, 211/30, 215/30, 225/16 4789 Т1 

Crucell Holland B.V C 07K 16/10 4788 Т1 

Aventis Pharma S.A. C 07D 305/14, A 61K 31/335 4811 Т1 

Les Laboratoires Servier C 07D 401/12, A 61K 31/404, A 61P 35/00, C 
07D 401/14, 403/12, 403/14, 413/14, 417/14 

4790 Т1 

CELGENE CORPORATION C 07C 315/04, 317/28 4786 Т1 

LABORATORIOS DEL 
DR.ESTEVE, S.A. 

A 61K 31/135, 31/415, A 61P 29/00 4791 Т1 

Novartis AG A 61K 9/107, 39/39 4785 Т1 

Aug.Winkhaus GmbH & 
Co.KG 

E 05B 19/00 4792 Т1 

DEUTSCHE TELEKOM AG H 04W 8/12, H 04L 29/08, H 04W 24/02, 
60/00 

4793 Т1 

Malesci Istituto 
Farmacobiologico S.p.a. 

C 07D 409/12, A 61K 38/05, A 61P 25/00 4794 Т1 

Janssen Pharmaceutica 
N.V. 

C 07D 405/04, A 61K 31/4184, A 61P 5/00, C 
07D 235/12 

4787 Т1 

ELI LILLY AND COMPANY C 07K 16/22 4799 Т1 

LES LABORATOIRES 
SERVIER 

C 07D 209/52, A 61K 31/403, A 61P 25/00 4800 Т1 

Novartis AG C 07K 5/06, A 61K 31/427, 31/4439, A 61P 
35/00 

4801 Т1 
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Exelixis, Inc. C 07D 215/227, A 61K 31/47, A 61P 35/00 4803 Т1 

The Trustees of Columbia 
University in the City of 
New York 

C 07D 281/10, A 61K 31/554, A 61P 9/00 4805 Т1 

SIGMA-TAU Industrie 
Farmaceutiche Riunite 
S.p.A. 

A 61K 31/4745, 47/14, 47/26, 47/44, 9/10, 
9/107, 9/16, 9/20, 9/48 

4807 Т1 

Eli Lilly and Company C 07D 401/14, A 61K 31/4439 4808 Т1 

 
 

ПРОМЕНИ 
 

(11) 1716 

(73) Takeda GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE 

 

(11) 2264 

(73) Takeda GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE 

 

(11) 2278 

(73) Takeda GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE 

 

(11) 2493 

(73) Takeda GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE 

 

(11) 2634 

(73) Takeda GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE 

 

(11) 3218 

(73) Takeda GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE 

 

(11) 2846 

(73) Takeda GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE 

 

(11) 3085 

(73) Takeda GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE 

 

(11) 3599 

(73) Takeda GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE 

 

(11) 3156 

(73) Fondazione Monte Tabor 

Via Olgettina, 60, 20132 Milano, IT 

 

(11) 4480 

(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Mullerstrasse 178  13353 Berlin, DE 

 

(11) 4480 

(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Mullerstrasse 178  13353 Berlin, DE 

 

(11) 4434 

(73) Takeda GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE 

 

ПРЕНОС 
 

(11) 1318 

(73) ICOS Corporation 

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 

Indianapolis, IN 46285, US 

 

(11) 1567 

(73) ICOS Corporation 

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 

Indianapolis, IN 46285, US 
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(11) 3156 

(73) Fondazione Monte Tabor 

Via Olgettina, 60, 20132 Milano, IT 

 

(11) 3653 

(73) Teijin Limited 

6-7, Minami-hommachi 1-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka 541-0054, JP 

 

(11) 3546 

(73) Omega Bazis Kft. 

Rakoczi F.ut 104-106  2541 Labatlan, HU 

 

(11) 3731 

(73) ITF RESEARCH PHARMA S.L.U. 

San Rafael 3, Alcobendas, Madrid, ES 

 

(11) 3993 

(73) Teijin Limited 

6-7, Minami-hommachi 1-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka 541-0054, JP 

 

(11) 4235 

(73) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10  40789 Monheim, DE 

 

(11) 4662 

(73) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10  40789 Monheim, DE 

 

(11) 4530 

(73) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10  40789 Monheim, DE 

 

(11) 4480 

(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Mullerstrasse 178  13353 Berlin, DE 

 

 

ПРЕСТАНОК 
 

(11) 1 

(73) ALUSUISSE-LONZA HOLDING A.G. 

Chippis, CH 

 

(11)  

(73) DEGESCH GmbH Frankfurt, DE 

 

(11) 11 

(73) SIKIRIC Predrag; PETEK,Marijan; 

GRABAREVIC, ZELJKO,; SEIWERTH, SVEN; 

DUVNJAK, MARKO; ROTKVIC, IVO; 

TURKOVIC, BRANKO; MISE, STJEPAN; 

SUCHANEK, ERNEST; MILDNER, BORIS and 

UDOVICIC, IVAN 

Jurisikeva 5, 41000 Zagreb, HR; 41000 Zagreb, 

HR;  41000 ZAGREB, HR; 41 000 Zagreb, HR; 

41 000 Zagreb, HR; 41000, Zagreb, HR; 41 000 

Zagreb, HR; 41 000 Zagreb, HR; 41 000 Zagreb, 

HR; 41 000 Zagreb, HR and 6370 Stans, CH 

 

(11) 32 

(73) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 

Schwarzwadallee 215, 4058 Basel, CH 

 

(11) 1545 

(73) ПОПОВИЌ, Иван  and  ДИМАНОВСКИ, 

Ванѓел 

ул. " Бриселска " 7-3/1, 1000 Скопје , MK and  

ул. " Дане Крапчев " 2, 1000 Скопје, MK 
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ПРИЈАВИ НА 
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 
 

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост 
(„Службен весник на РМ„ бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги 
објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн. 
 
Податоците означени со INID*  кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард 

ST.80): 

(21) број на пријавата 

(22) датум на поднесување 

(23) датум на изложба, саем 

(45) датум на објавување 

(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот 

(дво/тродимензионален) 

(30) право на првенство: датум, држава, број 

(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) 

(54) назив на дизајнот 

(55) прикази на индустрискиот дизајн 

(57) назначување на боите или комбинации на бои 

(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса 

(73) податаци за подносителот на пријавата 

(74) податоци за застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(21) ИД  2009/3  (45) 31/12/2013 

(22) 09/02/2009    

(28)5  (пет) диазјни, тродимензионални 

(30) 001068001  09/01/2009  EM и 984885-006  08/08/2008  EM 

(72) Dominic Flic и Peter Respondek 

(73) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост  

ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул. “Даме Груев“ бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 14-02, 04 

(54) "ДИНАМИЧНИ ИКОНИ"  
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(21) ИД  2009/4  (45) 31/12/2013 

(22) 09/02/2009    

(28)1(еден) дизајн, тродимензионален 

(30) 984885-0007  08/08/2008  EM 

(72) Dominic Flic и Peter Respondek 

(73) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост  

ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул.“ Даме Груев“ бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 14-02 

(54) "ДИНАМИЧНИ ИКОНИ"  
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(21) ИД  2009/14 (45) 31/12/2013 

(22) 07/04/2009    

(28)2 (два) дизајна, тродимензионални 

(30) 1022594  16/10/2008  ЕМ 

(72) Dominic Flic и Peter Respondek 

(73) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост  

ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул. “Даме Груев“ бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 14-04 

(54) "ИКОНКИ ЗА ЕКРАН"  
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(21) ИД  2009/29 (45) 31/12/2013 

(22) 04/09/2009    

(28)1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(30) 1099550  04/03/2009  EM 

(72) Dominic Flic и Peter Respondek 

(73) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост  

ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул. “Даме Груев“ бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 14-04 

(54) "ДИЗАЈН НА МУЗИЧКИ ПЛЕЕР"  
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(21) ИД  2009/30 (45) 31/12/2013 

(22) 04/09/2009    

(28)44 (четириесет и четири) дизајни, тродимензионални 

(30) 1099550  04/03/2009  EM 

(72) Dominic Flic и Peter Respondek 
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(73) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост  

ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул. “Даме Груев“ бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 14-04 

(54) "АЛФА УЛ ЕКРАНИ"  
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Индустриски Дизајн  53 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје 

 

 

  



 

54 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/6,декември 2013, Скопје  

   

  



 

Индустриски Дизајн  55 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје 

  

  



 

56 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/6,декември 2013, Скопје  

     

  



 

Индустриски Дизајн  57 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје 

  

  



 

58 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/6,декември 2013, Скопје  

  

  



 

Индустриски Дизајн  59 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје 

  



 

60 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/6,декември 2013, Скопје  

  

  



 

Индустриски Дизајн  61 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје 

   

  



 

62 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/6,декември 2013, Скопје  

   

  



 

Индустриски Дизајн  63 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје 

  



 

64 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/6,декември 2013, Скопје  

 

  



 

Индустриски Дизајн  65 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје 

   

 

 



 

66 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/6,декември 2013, Скопје  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Индустриски Дизајн  67 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје 

  

 

  



 

68 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/6,декември 2013, Скопје  

  

  



 

Индустриски Дизајн  69 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје 

   

  



 

70 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/6,декември 2013, Скопје  

  

  



 

Индустриски Дизајн  71 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје 

  

  



 

72 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/6,декември 2013, Скопје  

  

  



 

Индустриски Дизајн  73 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје 

   

  



 

74 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/6,декември 2013, Скопје  

   

    



 

Индустриски Дизајн  75 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје 

   

  



 

76 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/6,декември 2013, Скопје  

   

  



 

Индустриски Дизајн  77 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

78 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/6,декември 2013, Скопје  

 

 

  



 

Индустриски Дизајн  79 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје 

  

  



 

80 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/6,декември 2013, Скопје  

   

  



 

Индустриски Дизајн  81 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје 

  

  



 

82 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/6,декември 2013, Скопје  

 

 



 

Индустриски Дизајн  83 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје 

 

  

 



 

84 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/6,декември 2013, Скопје  

  

 

   



 

Индустриски Дизајн  85 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје 

   

  



 

86 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/6,декември 2013, Скопје  

   

  



 

Индустриски Дизајн  87 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје 

  

 

 

(21) ИД  2009/40 (45) 31/12/2013 

(22) 06/11/2009    

(28)2 (два) дизајна, тродимензионални 

(30) 150 75 26  08/05/2009  EM 

(72) Dominic Flic и Peter Respondek 

(73) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост  

ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул. “Даме Груев“ бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 14-04 

(54) "ДИЗАЈН НА МУЗИЧКИ ПЛЕЕР"  



 

88 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/6,декември 2013, Скопје  

           

   

  

 

 

 



 

Индустриски Дизајн  89 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје 

(21) ИД  2009/43 (45) 31/12/2013 

(22) 09/12/2009    

(28)70 (седумдесет) дизајни, тродимензионални 

(30) 1144992  09/06/2009  EM 

(72) Mr. Dominic Flic и Mr.Peter Respondek 

(73) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост  

ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул. “Даме Груев“ бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 14-04 

(54) "ИКОНИ"  



 

90 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/6,декември 2013, Скопје  

 

 

 

     

    

    

   



 

Индустриски Дизајн  91 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје 

    

    

 

      

    

      

    



 

92 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/6,декември 2013, Скопје  

   

     

    

 

   

 

 

 

 

 

(21) ИД  2013/19 (45) 31/12/2013 

(22) 01/08/2013    

(28)4 (четири) дизајни, тродимензионални 

(30) 2177097  01/02/2013  EM 

(72) Jan Christian Delfs; Fabian Nehne; Thomas Mamero и Nico, Klaber 

(73) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост  

ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул. “Даме Груев“ бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 14-03 

(54) "БРЗА ПОРТА"  

 

 

 



 

Индустриски Дизајн  93 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје 

  

    

  

    

 



 

94 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/6,декември 2013, Скопје  

     

 

      

 

  

    

 

 

    



 

Индустриски Дизајн  95 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје 

 

   

 

   

 

  

 

 

 

 

 

(21) ИД  2013/25 (45) 31/12/2013 

(22) 30/09/2013    

(28)1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Михајловски Славе 

(73) Михајловски Славе 

ул.“Полог“  бр. 16, Скопје, MK 

(51) 23-01 

(54) "КАПАЧЕ"  

 



 

96 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/6,декември 2013, Скопје  

   

  

  

 

 

 

 

 

(21) ИД  2013/26 (45) 31/12/2013 
(22) 30/09/2013    

(28)1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Михајловски Славе 

(73) Михајловски Славе 

ул.“Полог“ бр. 16, Скопје, MK 

(51) 20-02 

(54) "ДИСТАНЦЕР"  

 

 



 

Индустриски Дизајн  97 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје 

  
 

  
 

  

 

       



 

98 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/6,декември 2013, Скопје  

ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн 
(21) број на пријавата 
 
 

(21) (51) 

MK/I/ 2009/3 14-02 

MK/I/ 2009/4 14-02 

MK/I/ 2009/14 14-04 

MK/I/ 2009/29 14-04 

MK/I/ 2009/30 14-04 

MK/I/ 2009/40 14-04 

MK/I/ 2009/43 14-04 

MK/I/ 2013/19 14-03 

MK/I/ 2013/25 23-01 

MK/I/ 2013/26 20-02 

 
 
 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН 
 

(73) носител на правото на индустриски дизајн 
(21) број на пријавата 
 

 

(73) (21) 

Deutsche Telekom AG MK/I/ 2009/3 

Deutsche Telekom AG MK/I/ 2009/4 

Deutsche Telekom AG MK/I/ 2009/14 

Deutsche Telekom AG MK/I/ 2009/29 

Deutsche Telekom AG MK/I/ 2009/30 

Deutsche Telekom AG MK/I/ 2009/40 

Deutsche Telekom AG MK/I/ 2009/43 

Deutsche Telekom AG MK/I/ 2013/19 

Михајловски Славе MK/I/ 2013/25 

Михајловски Славе MK/I/ 2013/26 

 

 



 

Индустриски Дизајн  97 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје  

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
 

Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост 
(“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги 
објавува податоците за индустрискиот дизајн. 
 
Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард 
ST.80) 
 

(11)  Регистарски број на документот 

(18)  Датум на важење на индустриски дизајн 

(21)  Број на пријавата 

(22)  Дата на поднесување 

(18)  Дата на изложбено, или саемско првенство 

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни 

(30)  Право на првенство: датум, држава, број 

(45)  Дата на објавување 

(51)  Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска) 

(54)  Назив на телото, односно сликата или цртежот 

(55)  Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или 

цртежот 

(57)  Назначување на боите или комбинации на бои 

(60)  Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на 

првенство, исправа / решение) 

(72)  Автор 

(73)  Носител на правото 

(74)  Застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 



 

98 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје  

 

(11) 737  (45) 31/12/2013 

(21) ИД  2013/4  (22) 12/02/2013    

(18) 12/02/2018 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Марина Дабеска Проданова, ул.“Божидар Аџија“ 3/37,  Скопје 

(73) Марина Дабеска Проданова 

       ул.“Божидар Аџија“ 3/37, 1000 Скопје, MK 

(51) 07-99 

(54) "ПОМАГАЛО ЗА ОБУВКИ" 

 

 

 

 

  

 

 



 

Индустриски Дизајн  99 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје  

 

ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 
НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 
(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн 
(11)  регистарски број на дизајнот 
 

 

(51) (11) 

07-99 737 

 

 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН 
 
(73)  носител на правото на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на документот 
(21) број на пријавата 
 

 

(73) (11) (21) 

Марина Дабеска Проданова 7737 MK/I/ 2013/4 

 

 

 

 

 

ПРОДОЛЖУВАЊА 

 

(111)         (186) 

 392    13/11/2018 

 577    21/08/2018 

 584    24/10/2018 

 



 

100 | С т р а н а   Трговски Марки 
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје  

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост 
(“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за 
индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки. 
 
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 
 
(210)  Број на пријавата 

(220)  Датум на поднесување 

(230)  Датум на изложбено или саемско првенство 

(442)  Датум на на објавување на пријавата 

(300)  Право на првенство: датум, држава, број 

(731)  Подносител: име и адреса 

(740)  Застапник 

(540)  Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(591)  Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(551)  Индивидуалена/колективена трговска марка 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и 

услуги (Ничанска) и список на производите и услугите 

 (531)  Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска 

класификација ВКЛ (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
 
 



 

Трговски Марки  101 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје  

(210) TM  2002/219  (220) 25/03/2002 

(442) 31/12/2013 

(731) Stora Enso AB 

Asgatan 22, 791 80 FALUN, SE 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

MULTICOPY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија; производи направени од хартија 

имено печатени работи, меморандуми, 

бележници, папки, карти за кореспонденција, 

лотариски тикети, постери, бандероли, регистри, 

мапи, рекламен материјал  

 

(210) TM  2008/1894  (220) 17/12/2008 

(442) 31/12/2013 

(731) ENERGY BRANDS INC. 

17-20 Whitestone Expressway, Whitestone, New 

York 11357, US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

(591) црна, бела, сива 

(531) 26.04.22;26.04.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

 

(210) TM  2009/1086  (220) 09/11/2009 

(442) 31/12/2013 

(731) Друштво за производство, внатрешна и 

надворешна трговија и услуги АГРОПИН увоз 

- извоз ДОО Скопје 

ДТЦ Мавровка, Лaмела Ц, Кат 2, Скопје, MK 

(740) ШПЕНД  ДЕВАЈА, адвокат  

бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) бела, жолта, зелена, црна и златна 

(531) 05.05.20;25.01.19;25.01.20 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  бело вино  

 

(210) TM  2009/1087  (220) 09/11/2009 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Друштво за производство, внатрешна и 

надворешна трговија и услуги АГРОПИН увоз 

- извоз ДОО Скопје 

ДТЦ Мавровка, Лaмела Ц, Кат 2, Скопје, MK 

(740) ШПЕНД  ДЕВАЈА, адвокат  

бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) плава, бела, жолта и црвена 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 



 

102 | С т р а н а   Трговски Марки 
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје  

кл. 33  црвено вино  

 

(210) TM  2009/1088  (220) 09/11/2009 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Друштво за производство, внатрешна и 

надворешна трговија и услуги АГРОПИН увоз 

- извоз ДОО Скопје 

ДТЦ Мавровка, Лaмела Ц, Кат 2, Скопје, MK 

(740) ШПЕНД  ДЕВАЈА, адвокат  

бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) црвена, зелена, бела, жолта и црна 

(531) 24.09.01;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  црвено вино  

 

(210) TM  2009/1089  (220) 09/11/2009 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Друштво за производство, внатрешна и 

надворешна трговија и услуги АГРОПИН увоз 

- извоз ДОО Скопје 

ДТЦ Мавровка, Лaмела Ц, Кат 2, Скопје, MK 

(740) ШПЕНД  ДЕВАЈА, адвокат  

бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) плава, зелена, бела, жолта, црвена и црна 

(531) 24.09.01;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  црвено вино  

 

(210) TM  2010/912  (220) 06/08/2010 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Трговско друштво за трговија на големо 

и мало ИН СТАЈЛ-ДИЗАЈН ГРУПА ДОО  увоз-

извоз Скопје 

ул. "Јан Хус" бр. 8, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

мебел  

 

(210) TM  2011/820  (220) 26/07/2011 

(442) 31/12/2013 

(731) МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. "Илинденска" бб 2310 Виница, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(531) 27.05.04;27.05.11 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  колачи  

 

(210) TM  2011/867  (220) 10/08/2011 

(442) 31/12/2013 

(731) ДПТУ СУПЕР-АГЕ дооел 

Качанички пат б.б., с.Визбегово, Скопје, MK 

(540)  

 

(591) жолта, бела, зелена, црна, црвена, кафена 

(531) 08.01.06;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано и смрзнато  

 

(210) TM  2011/914  (220) 26/08/2011 

(442) 31/12/2013 

 

(731) ГОЛДЕН АРТ ДОО СКОПЈЕ 

ул.3 Бр.101, Јурумлери, Скопје, MK 

(740) Јакимовски Ивица  

ул.3 Бр.101, Јурумлери, Скопје 

(540)  

 

(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  неметални градежни материјали  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

декоративен камен  

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

 

(210) TM  2011/1118  (220) 12/10/2011 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Пазар3.Ком доо 

с. Козјак, 7310 Ресен, MK 

(540)  

 

(591) зелена и црвена 

(531) 27.05.04;27.07.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги преку интернет со аукциска 

продажба на производи на мало, огласување, 

водење на работење, управување со 

канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат на 

истите, услуги за индустриски анализи и 

истражување; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2011/1161  (220) 02/11/2011 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Друштво за производство и трговија на 

големо и мало увоз-извоз ДЕТОИЛ ДОО 

Куманово 

ул.Никола Тесла бр.160, 1300 Куманово, MK 

(740) ДЕТОИЛ ДОО Куманово  

ул.Никола Тесла бр.160, 1300 Куманово 

(540)  

 

(591) црвена на бела основа 

(531) 27.05.04;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти, мазива, горива 

(течни горива за мотори)  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

горива - кондиторски производи, козметички 

прозводи, безалкохолни пијалаци, пијалаци од 

овошје и овошни сокови, производи за пушачите, 

кафе, козметички производи  

 

(210) TM  2011/1162  (220) 02/11/2011 
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(442) 31/12/2013 

 

(731) Друштво за градежништво и трговија 

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз 

Куманово 

ул.Никола Тесла бр.160, 1300 Куманово, MK 

(740) КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово  

ул.Никола Тесла бр.160, 1300 Куманово 

(540)  

 

(591) црно-зелена на бела основа 

(531) 07.01.12;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  метални градежни, материјали, 

железарија, метални производи  

кл. 19  неметални градежни материјали  

 

(210) TM  2012/12  (220) 05/01/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ФУДИ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје 

Благоја Стефковски б.б. Скопје, MK 

(740) Миле Илев  

ул. Иво Рибар Лола 96/1/8, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) кафена (свтло и темно кафена и нијанси на 

кафена боја), жолта (светло и темно жолта и 

нијанси на жолта боја), црвена, црна, зелена и 

бела 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  палента  

 

(210) TM  2012/13  (220) 05/01/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ФУДИ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје 

Благоја Стефковски б.б. Скопје, MK 

(740) Миле Илев  

ул. Иво Рибар Лола 96/1/8, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) темно и светло кафена и нијанси на 

кафена боја, жолта (нијанси на жолта боја), 

црна, црвена и бела 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пченкарно брашно  

 

(210) TM  2012/14  (220) 05/01/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ФУДИ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје 

Благоја Стефковски б.б. Скопје, MK 

(740) Миле Илев  

ул. Иво Рибар Лола 96/1/8, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) црвена, жолта 

(531) 25.01.19;27.05.24 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 29  супи со животинско потекло, сушен 

зеленчук и овошје  

кл. 30  кафе, чај, ванилин шеќер, прашока за 

пециво, мирудии, мешавини како мирудии, 

зачини лебни трошки, сода бб, обланди, грав, 

леќа, ориз, пченкарно брашно, палента, 

лимонтус  

 

(210) TM  2012/104  (220) 08/02/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) ДИСАКО ДООЕЛ Скопје 

ул.Јуриј Гагарин бр.6а, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(531) 27.05.17 

(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  2012/105  (220) 08/02/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) ДИСАКО ДООЕЛ Скопје 

ул.Јуриј Гагарин бр.6а, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(531) 27.05.17 

(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  2012/106  (220) 08/02/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) ДИСАКО ДООЕЛ Скопје 

ул.Јуриј Гагарин бр.6а, 1000 Скопје, MK 

(540)  

НЕИРОКС 

(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  2012/107  (220) 08/02/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) ДИСАКО ДООЕЛ Скопје 

ул.Јуриј Гагарин бр.6а, 1000 Скопје, MK 

(540)  

NEIROKS 

(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  2012/108  (220) 08/02/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) ДИСАКО ДООЕЛ Скопје 

ул.Јуриј Гагарин бр.6а, 1000 Скопје, MK 
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(540)  

KOMPLIGAMB 

(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  2012/109  (220) 08/02/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) ДИСАКО ДООЕЛ Скопје 

ул.Јуриј Гагарин бр.6а, 1000 Скопје, MK 

(540)  

КОМПЛИГАМВ 

(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  2012/162  (220) 21/02/2012 

(442) 31/12/2013 

(300) 302011046005.1  22/08/2011  DE 

(731) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

CARLIFE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за снимање, пренос, обработка и 

репродукција на слики и звуч; опрема за 

обработка на податоци и компјутери; 

компјутерски програми и софтвер (снимени); 

електронски компоненти за моторни возила  

кл. 12  моторни возила и делови за исти 

(вклучени во класа12)  

кл. 38  телекомуникации; услуги на новински 

агенции; изнајмување телкомуникациска опрема; 

услуги на информации за телекомуникации  

 

(210) TM  2012/182  (220) 28/02/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) НЕОМИКС ДООЕЛ Куманово 

ул."Милорад Петровиќ" бр.32, 1300 Куманово, 

MK 

(540)  

 

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

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за чистење подови (паркети и 

ламинати)  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

средства за чистење подови (паркети и 

ламинати)  

 

(210) TM  2012/183  (220) 28/02/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) НЕОМИКС ДООЕЛ Куманово 

ул.„Милорад Петровиќ" бр.32, 1300 Куманово, 

MK 

(540)  

LIKE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  омекнувачи за ткаенини што се користат 

при перење алишта, детергенти  
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кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

омекнувачи за ткаенини што се користат при 

перењеалишта и детергенти  

 

(210) TM  2012/184  (220) 28/02/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) НЕОМИКС ДООЕЛ Куманово 

ул."Милорад Петровиќ" бр.32, 1300 Куманово, 

MK 

(540)  

 

(591) розова, темно и светло сина 

(531) 27.05.01;27.05.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење; препарати за 

чистење, полирање, рибање и нагризување 

(абразија)  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

препарати за белење; препарати за чистење, 

полирање, рибање и нагризување (абразија)  

 

(210) TM  2012/300  (220) 29/03/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) CANON KABUSHIKI KAISHA 

30-2, Shimomarukо, 3-Chome, Ohta-ku, Tokyo, 

JP 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) црна и бела 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои; фирнајзи; лакови; заштитувачи против 

р'ѓа и против 

распипување на дрвото; колорити; средства за 

нагризување; природна сурова смола; метали во 

листови и во прав за сликари, декоратери, 

печатари и уметници; мастило за кертриџи 

(вклучувајќи кертиџи за глави за принтање) 

наменети за принтери факс машини и машини за 

копирање; тонери за ласерски принтери, за 

машини за копирање и факс машини; кертриџ 

тонери за ласерски принтер, за машини за 

копирање и факс машини  

кл. 9  апарати и инструменти - научни, поморски, 

геодетски, 

фотографски, кинематографски, оптички, 

апарати за мерење, сигнализација и 

контрола(инспекција); инструменти за помош и 

настава; апарати и инструменти за управување, 

прекинување, трансформирање, акумулација, 

регулација или контрола на електрицитет; 

апарати за снимање, пренос или репродукција 

на звук и слики; магнетни преносници на 

податоци; дискови за снимање; компакт дискови; 

ДВД-иња и друга дигитална медиа за снимање; 

механизми за апарати што се активираат со 

монети/жетони; регистар каси; машини за 

сметање; опрема за процесирање на податоци; 

компјутери; компјутерски софтвер; апарати за 

гаснење на пожар; камери; дигитални камери; 

видео камкордери/снимачи; електронски 

сметачи; копири; факсови; скенери; ласерски 

принтер; инкџет/ ink jet принтери; делови и 

составни елементи на споменатите стоки и тоа: 

батерии, полначи на батерии; адаптер за 

полначи во кола; АЦ адаптери; навлаки за 

камери, дигитални камери, видео камкордери; 

ремени за камери, дигитални камери, видео 

камкордери; торби за камери, дигитални камери, 

видео камкордери;триподс; компјутерски 

софтвер за дигитални камери, видео камкордери 

инкџет/ inkjet принтер, копири, факсови и 

скенери  

 

(210) TM  2012/375  (220) 11/04/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) ДИСАКО ДООЕЛ Скопје 

ул.Јуриј Гагарин бр.6а, 1000 Скопје, MK 

(540)  
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ЦЕРЕТОН 

(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  2012/376  (220) 11/04/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) ДИСАКО ДООЕЛ Скопје 

ул.Јуриј Гагарин бр.6а, 1000 Скопје, MK 

(540)  

CERETON 

(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  2012/377  (220) 11/04/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) ДИСАКО ДООЕЛ Скопје 

ул.Јуриј Гагарин бр.6а, 1000 Скопје, MK 

(540)  

ANGIOZIL RETARD 

(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  2012/378  (220) 11/04/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) ДИСАКО ДООЕЛ Скопје 

ул.Јуриј Гагарин бр.6а, 1000 Скопје, MK 

(540)  

АНГИОЗИЛ РЕТАРД 

(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  2012/392  (220) 18/04/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) ЕУРИСК КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје 

ул.Партизански одреди бр.17/1 мезанина Л6 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591) зелена, портокалова, жолта, розова, црна 

(531) 26.13.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  производи за освежување на воздухот 

(ароми и апарати за освежување и 

ароматизирање на воздухот)  

кл. 35  услуги на продажба на големо и мало со: 

ароми и апарати за освежување и 

ароматизирање на просторот  

кл. 40  услуги на освежување и ароматизација на 

воздухот  

 

(210) TM  2012/422  (220) 25/04/2012 



 

Трговски Марки  109 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје  

(442) 31/12/2013 

 

(731) Фабрика Креатива доо Скопје 

ул.„Влае" бр.87-3, Скопје, MK 

(540)  

 

(591) црвена, црна и бела 

(531) 26.04.22;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски оперативен систем  

кл. 36  компјутерско рекламирање преку 

интернет, маркетинг истражувања, маркетинг 

студии, надворешно рекламирање, стратешко 

планирање, маркетинг планирање, објавување 

рекламни текстови, промоција, развој на 

производи  

 

(210) TM  2012/449  (220) 26/04/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје, 

MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

(591) сива, бела, розва 

(531) 24.17.02;24.17.04;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи, креми (козметички 

креми), лосиони за козметичка употреба, млеко 

за чистење за тоалетна употреба, млеко за тело, 

сапуни, козметички производи за нега на кожата, 

подлога за шминка  

кл. 35  рекламирање, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

 

(210) TM  2012/450  (220) 26/04/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје, 

MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

(591) сива, бела, розова, сина 

(531) 24.17.02;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи, креми (козметички 

креми), лосиони за козметичка употреба, млеко 

за чистење за тоалетна употреба, млеко за тело, 

сапуни, козметички производи за нега на кожата, 

подлога за шминка  

кл. 35  рекламирање, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

 

(210) TM  2012/584  (220) 05/06/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Данче Чакаровска Гроздановска, 

адвокат од Скопје 

бул. Св. Климент Охридски бр. 63а-8, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591) портокалова, сива и бела 
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(531) 17.03.02;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со недвижен 

имот  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица; лични и социјални 

услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(210) TM  2012/601  (220) 08/06/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) MN Pharmaceuticals/Mustafa Nevzat Ilac 

Sanayii A.S. 

Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok.5/1, 

34349 Gayrettepe/Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

CARMEN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2012/647  (220) 22/06/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) ДИСАКО ДООЕЛ Скопје 

ул.Јуриј Гагарин бр.6а, 1000 Скопје, MK 

(540)  

NEYROKS 

(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  2012/648  (220) 22/06/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги „ЖИТО" извоз-увоз ДООЕЛ Велес 

ул.Благој Ѓорев б.б., Велес, MK 

(540)  

 

(591) бела, зелена и жолта 

(531) 27.03.11 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, услуги при продажба на 

големо и мало на : овошје и зеленчук, пијалаци, 

производи од тутун, месо и производи од месо, 

риби, леб, печива, колачи и слатки, пијалаци, 

храна, компјутери периферни единици и 

софтвер, телекомуникациска опрема, аудио и 

видео опрема, текстил, метална стока, бои и 

стакло, килими, теписи, ѕидни и подни облоги, 

електрични апарати за домаќинство, мебел, 

опрема за осветлување и други предмети за 

домаќинство, книги, весници и канцелариски 

прибор, музички и видео записи, спортска 

опрема, игри и играчки , облека, обувки и 

предмети од кожа, козметички и тоалетни 

препарати, цвеќе, садници, семе, ѓубриво, 

домашни миленици и храна за нив, часовници и 

накит, автомобили и моторни возила од лесна 

категорија, делови и прибор за моторни возила, 

мотоцикли, делови и прибор за мотоцикли  

 

(210) TM  2012/649  (220) 22/06/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги „ЖИТО" извоз-увоз ДООЕЛ Велес 

ул.Благој Ѓорев б.б. Велес, MK 

(540)  
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(591) бела, зелена и жолта 

(531) 27.03.11;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, услуги при продажба на 

големо и мало на : овошје и зеленчук, пијалаци, 

производи од тутун, месо и производи од месо, 

риби, леб, печива, колачи и слатки, пијалаци, 

храна, компјутери, периферни единици и 

софтвер, телекомуникациска опрема, аудио и 

видео опрема, текстил, метална стока, бои и 

стакло, килими, теписи, ѕидни и подни облоги, 

електрични апарати за домаќинство, мебел, 

опрема за осветлување и други предмети за 

домаќинство, книги, весници и канцелариски 

прибор, музички и видео записи, спортска 

опрема, игри и играчки, облека, обувки и 

предмети од кожа, козметички и тоалетни 

препарати, цвеќе, садници, семе, ѓубриво, 

домашни миленици и храна за нив,часовници и 

накит, автомобили и моторни возила од лесна 

категорија, делови и прибор за моторни возила, 

мотоцикли, делови и прибор за мотоцикли  

 

(210) TM  2012/788  (220) 23/07/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) ДЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје 

Ѓуро Ѓаковиќ 65, 1000 Скопје, MK 

(740) Лара Крстева-Ичоќаева  

Ѓуро Ѓаковиќ 65, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) сина, бела, жолта, кафена 

(531) 08.01.25;11.03.03;25.07.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава; спортски и култирни активности  

 

(210) TM  2012/861  (220) 16/08/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) НЕЏАТ БЕКТЕШИ 

ул.ЛИСЕЦ БР. 49,  СКОПЈЕ-АЕРОДРОМ, MK 

(540)  

 

(591) сина, жолта, црвена, бела 

(531) 03.07.24;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци; 

привремено сместување  

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  2012/890  (220) 29/08/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Друштво за трговија производство и 

услуги ЕТЕРНА ЕДУКАЦИЈА ДООЕЛ Скопје 

, MK 

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И 

АЛЕКСАНДРОВСКИ  

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

LUMINEERS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за нега на забите  

кл. 5  материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли  

кл. 10  вештачки екстремитети, очи и заби  
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(210) TM  2012/1015  (220) 27/09/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) TDR d.o.o. 

Obala V. Nazora 1 52210 Rovinj, HR 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

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

(540)  

 

(591) - 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  преработен или непреработен тутун, 

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 

рачно завиткување, тутун за жвакање, цигари, 

пури, цигарилоси, супстанци за пушење кои се 

продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не 

се за медицински намени, и не се наменети за 

лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во 

класа 34, хартија за цигари, цевчиња и муштикли 

за цигари и кибрити  

кл. 35  огласување и рекламирање, водење на 

работење и водење на комерцијална дејност, 

управување со работење, комерцијална 

администрација, комерцијални работи, 

уредувачка дејност, канцелариски работи  

 

(210) TM  2012/1033  (220) 01/10/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Друштво за трговија и услуги Точка 

Медиа ДООЕЛ увоз- извоз 

ул. Невеска бр.4/2-4, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) - 

(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  oгласување, водење на работење, 

управување со работи, односи со јавноста; 

медиумска презентација, бизнис информации, 

демонстрација на производи, медиуми за 

комуникација (презентација на производи и 

услуги од областа на модата и модните 

додатоци, козметика, на медиуми за 

комуникација) за малопродажни цели, спојување 

за доброто на другите, на различни стоки (мода, 

козметика), овозможувајќи им на корисниците 

полесно да ги видат и купт тие стоки, маркетинг 

услуги, изложби (организирање на изложби) во 

комерцијални и рекламни цели, изнајмување 

време за рекламирање преку медиумите, 

изнајмување рекламен простор, информации, 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), манекени (манекенски услуги) во 

рекламни промовирачки цели на продажбата, 

on-line рекламирање по пат на компјутерска 

мрежа односи со лица, објавување рекламни 

текстови, организирање трговски саеми за 

комерцијални или рекламни цели, ширење на 

рекламни огласи и рекламен материјал 

(трактати, проспекти, печатени материјали, 

примероци), облавување рекламни текстови, 

обработка на текстови, организирање дејности и 

советување за организирање дејности.  

кл. 41  oбразовни услуги, обука, забава, спортски 

и културни активности, електронско издаваштво, 

информации за образовни и збавни настани, он-

лајн публикување електронски книги и списанија, 

обезбедување на електронски он-лајн 

публикации што не може да се даунлодираат, 

објавување текстови, со исклучок на рекламни 

текстови, организирање избори на убавици, 

организирање и водење концерти, организирање 

саеми, организирање натпревари, позирање за 

уметници како модели, забава, известување за 

забави, планирање забави, ноќни клубови, 

организирање и водење на работилници, 

организирање и водење семинари, симпозиуми, 

спортски натпревари, организирање изложби за 

културни или образовни цели, презентација на 

дела од аудиовизуелна уметност или литература 

пред јавноста за забавни или образовни цели, 

изложби (организирање изложби за културни или 
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образовни цели), пишување текстови што не се 

рекламни, преведување, публикации и 

дистрибуција на печатени медиуми и снимки, 

разонода, текстови (пишување текстови) што не 

се рекламни текстови, продавање на билети, 

услуги на репортери, фотографија, фотографски 

репортажи, шоу програми.  

 

(210) TM  2012/1042  (220) 04/10/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и 

бонбони 

ул.808, бр.8, MK 

(540)  

 

(591) црвена, жолта, кафеава, црна, зелена 

(531) 08.01.11;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе,  производи од тесто и слатки  

 

(210) TM  2012/1044  (220) 04/10/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и 

бонбони 

ул.808, бр.8, MK 

(540)  

 

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

розева 

(531) 08.01.11;11.03.04;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, производи од тесто и слатки  

 

(210) TM  2012/1045  (220) 04/10/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и 

бонбони 

ул.808, бр.8, MK 

(540)  

 

(591) кафеава, црвена, бела, зелена 

(531) 08.01.22;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе,  производи од тесто и слатки  

 

(210) TM  2012/1046  (220) 04/10/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и 

бонбони 

ул.808, бр.8, MK 

(540)  

 

(591) виолетова, бела, кафеава, жолта 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 30  кафе, производи од тесто и слатки  

 

(210) TM  2012/1047  (220) 04/10/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и 

бонбони 

ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) црвена,  бела, кафеава, зелена 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, производи од тесто и слатки  

 

(210) TM  2012/1049  (220) 04/10/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Друштво за трговија и услуги 

Национална Групација за судски вештачења 

ДОО Скопје 

Бул. Марк и Енгелс 3/4-4 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

(591) црвена, розева, сива 

(531) 02.07.23;26.11.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  економски услуги  

кл. 45  правни услуги, правно истражување, 

вештачење  

 

(210) TM  2012/1050  (220) 04/10/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Друштво за трговија и услуги 

Национална Групација за судски вештачења 

ДОО Скопје 

Бул. Марк и Енгелс 3/4-4 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

(591) црвена, розева, сива, жолта, црна, 

портокалова 

(531) 02.07.23;26.11.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  економски услуги  

кл. 45  правни услуги, правно истражување, 

вештачење  

 

(210) TM  2012/1057  (220) 09/10/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Друштво  за производство, трговија и 

услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.Франклин Рузвелт бр.5А Скопје, Карпош, 

1000 Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) зелена, оранж, црвена, бела 

(531) 05.07.13;25.01.19 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови за луѓе, хранливи додатоци за 

медицинска употреба, капсули за фармацевтска 

употреба, капсули за лекови, екстракти за 

фармацевтска употреба, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, диететски 

супстанци за медицинска употреба, средства за 

намалување на апетитот за медицинска 

употреба, диететски прехранбени производи за 

медицинска употреба, диететски супстанци за 

медицинска употреба, медицински препарати за 

слабеење  

кл. 35  рекламирање, канцелариски работи, 

продажба на големо и продажба на мало на: 

лекови за луѓе, хранливи додатоци за 

медицинска употреба, капсули за фармацевтска 

употреба, капсули за лекови, екстракти за 

фармацевтска употреба, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, диететски 

супстанци за медицинска употреба, средства за 

намалување на апетитот за медицинска 

употреба, диететски прехранбени производи за 

медицинска употреба, диететски супстанци за 

медицинска употреба, медицински препарати за 

слабеење, зрна (семе), растителни семиња  

 

(210) TM  2012/1058  (220) 09/10/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Друштво  за производство, трговија и 

услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.Франклин Рузвелт бр.5А Скопје, Карпош, 

1000 Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) зелена, сина, црвена, црна, бела 

(531) 05.07.13;25.01.19 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови за луѓе, хранливи додатоци за 

медицинска употреба, капсули за фармацевтска 

употреба, капсули за лекови, екстракти за 

фармацевтска употреба, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, диететски 

супстанци за медицинска употреба, средства за 

намалување на апетитот за медицинска 

употреба, диететски прехранбени производи за 

медицинска употреба, диететски супстанци за 

медицинска употреба, медицински препарати за 

слабеење  

кл. 35  рекламирање, канцелариски работи, 

продажба на големо и продажба на мало на: 

лекови за луѓе, хранливи додатоци за 

медицинска употреба, капсули за фармацевтска 

употреба, капсули за лекови, екстракти за 

фармацевтска употреба, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, диететски 

супстанци за медицинска употреба, средства за 

намалување на апетитот за медицинска 

употреба, диететски прехранбени производи за 

медицинска употреба, диететски супстанци за 

медицинска употреба, медицински препарати за 

слабеење, зрна (семе), растителни семиња  

 

(210) TM  2012/1059  (220) 09/10/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Друштво  за производство, трговија и 

услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
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ул.Франклин Рузвелт бр.5А Скопје, Карпош, 

1000 Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) црвена, црна, зелена, бела 

(531) 05.07.13;25.01.19 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови за луѓе, хранливи додатоци за 

медицинска употреба, капсули за фармацевтска 

употреба, капсули за лекови, екстракти за 

фармацевтска употреба, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, диететски 

супстанци за медицинска употреба, средства за 

намалување на апетитот за медицинска 

употреба, диететски прехранбени производи за 

медицинска употреба, диететски супстанци за 

медицинска употреба, медицински препарати за 

слабеење  

кл. 35  рекламирање, канцелариски работи, 

продажба на големо и продажба на мало на: 

лекови за луѓе, хранливи додатоци за 

медицинска употреба, капсули за фармацевтска 

употреба, капсули за лекови, екстракти за 

фармацевтска употреба, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, диететски 

супстанци за медицинска употреба, средства за 

намалување на апетитот за медицинска 

употреба, диететски прехранбени производи за 

медицинска употреба, диететски супстанци за 

медицинска употреба, медицински препарати за 

слабеење, зрна (семе), растителни семиња  

 

(210) TM  2012/1070  (220) 08/10/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) ЃОРГИЕВИ ДООЕЛ 

ул. Индустриска 2420 Радовиш, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591) сина и бела 

(531) 26.01.20;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи, масла и масти 

за јадење  

 

(210) TM  2012/1071  (220) 08/10/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) ЃОРГИЕВИ ДООЕЛ 

ул. Индустриска 2420 Радовиш, MK 

(540)  

 

(591) плава и бела 

(531) 26.01.20;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи, масла и масти 

за јадење  
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(210) TM  2012/1072  (220) 08/10/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) ЃОРГИЕВИ ДООЕЛ 

ул. Индустриска 2420 Радовиш, MK 

(540)  

 

(591) плава и бела 

(531) 26.01.20;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи, масла и масти 

за јадење  

 

(210) TM  2012/1089  (220) 16/10/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

Васил Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 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 
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електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2012/1096  (220) 17/10/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Maна Интернационал  

ул. Ѓорѓи Сугаре бр. 8 , MK 

(540)  

 

(591) црно, бела и сива 

(531) 25.01.19;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при проджба на големо и мало со: 

текстил, кожна галантерија, чанти, паричници, 

каиши, обувки, накит, чорапи и хулахопки  

 

(210) TM  2012/1114  (220) 22/10/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Chrysler Group LLC, a limited liability 

company organized and existing under the laws 

of the State of Delaware 

1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, State 

of Michigan 48326, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

CHEROKEE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(210) TM  2012/1161  (220) 08/11/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) ZADA Pharmaceuticals d.o.o. 

Donji Bistarac, 75300 Lukavac, BA 
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(740) ПЕТКОВСКИ БРАНКО, адвокат  

Ул. Народен Фронт бр.7/4 1000 Скопје 

(540)  

RELAXAN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2012/1163  (220) 08/11/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Еуро Нет Ком дооел Скопје 

Мит. Теодосиј Гологанов 36/2-1, 1000 Скопје, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

LTAS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи; 

компјутерски бази на податоци (собирање и 

систематизација на информации во компјутерски 

бази на податоци)  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено пренос на 

податоци; обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со нив; 

индустриски анализи и истражувачки услуги; 

изработка и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер; адаптација, локализација, созадавање 

на упатства и дистрибуција на слободен 

софтвер, изработка на веб сајтови и веб 

апликации; работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на информативни 

технологии, компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување услуги на 

центри на податоци; хостирање (хостинг), 

складирање и одржување на web сајтови, web 

центри, електронска пошта, електронски групи, 

лист сервери како и на дигитална содржина и 

податоци на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, хостирање 

компјутерски софтверски апликации за трети 

лица; услуги на автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи на 

податоци; обезбедување на информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2012/1164  (220) 08/11/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Еуро Нет Ком дооел Скопје 

Мит. Теодосиј Гологанов 36/2-1, 1000 Скопје, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

E-SOVET 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи; 

компјутерски бази на податоци (собирање и 

систематизација на информации во компјутерски 

бази на податоци)  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено пренос на 

податоци; обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со нив; 

индустриски анализи и истражувачки услуги; 

изработка и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер; адаптација, локализација, созадавање 

на упатства и дистрибуција на слободен 

софтвер, изработка на веб сајтови и веб 

апликации; работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на информативни 

технологии, компјутерско програмирање, 
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телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување услуги на 

центри на податоци; хостирање (хостинг), 

складирање и одржување на web сајтови, web 

центри, електронска пошта, електронски групи, 

лист сервери како и на дигитална содржина и 

податоци на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, хостирање 

компјутерски софтверски апликации за трети 

лица; услуги на автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи на 

податоци; обезбедување на информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2012/1165  (220) 08/11/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Еуро Нет Ком дооел Скопје 

Мит. Теодосиј Гологанов 36/2-1, 1000 Скопје, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

LES 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи; 

компјутерски бази на податоци (собирање и 

систематизација на информации во компјутерски 

бази на податоци)  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено пренос на 

податоци; обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со нив; 

индустриски анализи и истражувачки услуги; 

изработка и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер; адаптација, локализација, созадавање 

на упатства и дистрибуција на слободен 

софтвер, изработка на веб сајтови и веб 

апликации; работа на електронски 

информациски мрежи; консалтинг услуги и 

услуги на дизајн во областа на информативни 

технологии, компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување услуги на 

центри на податоци; хостирање (хостинг), 

складирање и одржување на web сајтови, web 

центри, електронска пошта, електронски групи, 

лист сервери како и на дигитална содржина и 

податоци на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, хостирање 

компјутерски софтверски апликации за трети 

лица; услуги на автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи на 

податоци; обезбедување на информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центрина податоци  

 

(210) TM  2012/1168  (220) 12/11/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) PLIVA Hrvatska d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

ACIPIRIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2012/1196  (220) 15/11/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) EAU ECARLATE S.A.S. 

28 Rue de Resistance, ZAC de la Croix Blanche, 

91707 Saint Genevieve des Bois Cedex, FR 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

SEPTIFOS 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии што ce користат во 

индустријата, хемикалии за чистење и 

одржување на одводни канали; необработена 

пластика, супстанции за потемнување, лепила 

што се користат во индустријата, хемикалии за 

одржување септички јами, за ѓубралници и за 

отстранување бигор, водени хемикалии, ѓубрива, 

ѓубрива за градини, шталски ѓубрива, органски 

ѓубрива (компости), препарати за спречување 

промени во метали, лепила; материјали за 

филтрирање (минерални супстанции); 

катализатори и биохемиски катализатори; 

биолошки активатори за септички јами; 

биоразградлив дигестант на отпад за употреба 

во септички јами  

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење, отстранување бигор и нагризување, 

сапуни, раствори за триење, средства за вадење 

дамки; детергенти, сапуни, дезодоранси; 

препарати за автомобилите и чистење на 

септички јами  

кл. 5  препарати за уништување штетници, 

фунгициди, отстранувачи на бигор, средства за 

дезинфекција за хемиски тоалети, средства за 

дезинфекција за хигиенски цели  

 

(210) TM  2012/1201  (220) 19/11/2012 

(442) 31/12/2013 

(300) 85/727676  12/09/2012  US 

(731) eBay Inc.  

2145 Hamilton Ave., San Jose, CA 95125, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(591) црвена, сина, жолта, зелена 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  онлајн трговски услуги, имено, 

оперативни онлајн пазари за продавачи и 

купувачи на стоки и услуги; онлајн трговски 

услуги во кои продавачите поставуваат 

производи или услуги да бидат понудени за 

продажба, и купувањето или наддавањето се 

врши преку интернет со цел да се олесни 

продажбата на стоки и услуги од страна на 

другите преку компјутерска мрежа; 

обезбедување евалуативни повратни 

информации и рејтинзи на стоките и услугите на 

продавачите, вредноста и цените на 

производите и услугите на продавачите, 

перформансот на купувачите и продавачите, 

испораката, и целокупното трговско искуство во 

врска со истите; обезбедување на пребарувачки 

онлајн рекламен водич кој ги содржи 

производите и услугите на онлајн продавачите; 

обезбедување на пребарувачка онлјан 

евалуативна база на податоци за купувачите и 

продавачите; рекламни и огласувачки услуги; 

бизнис услуги, имено, обезбедување на веб-сајт 

кој им ја овозможува на корисниците 

способноста да создадат прилагодени веб 

страници кои нудат кориснички-дефинирани 

информации во областа на правата од 

интелектуална сопственост како и 

спроведувањето на политиката на 

интелектуалната сопственост, се со цел да им се 

помогне на учесниците во програмата со 

прашањата и барањата во врска со користењето 

на интелектуалната сопственост од страна на 

другите во еден онлајн пазар  

 

(210) TM  2012/1202  (220) 19/11/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) ITOCHU Corporation (a Japanese 

Corporation) 

1-3, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka 530-8448, 

JP 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  
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(531) 26.11.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  торби, ранци, руксаци, патни 

цилиндрични торби, торби за планинари, патни 

торби, бостон торби, торби за на плажа, акт 

чанти, торби за пазарење, торби за на рамо, 

куфери, патни куфери, поштарски торби, торби 

за на појас, женски чанти, торбички за на појас, 

торби за кампери, торби за пешачење, ученички 

торби, ученички ранци, рачни торби, торби за на 

колк, торбички за тоалетен прибор (празни), 

чадори, чадори за сонце, ремени за животни, 

футроли за клучеви, футроли за кредитни 

картички, футроли за пасош, футроли за бизнис 

картички, држачи за чекови, футроли за патнички 

билети, паричници; торби со ремен за едно 

рамо; торби со ремен за едно рамо за носење 

новороденчиња; носачи за новороденчиња кои 

се носат на тело, торби за пелени  

 

(210) TM  2012/1203  (220) 19/11/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) ITOCHU Corporation (a Japanese 

Corporation) 

1-3, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka 530-8448, 

JP 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(531) 26.11.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(210) TM  2012/1204  (220) 19/11/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) ITOCHU Corporation (a Japanese 

Corporation) 

1-3, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka 530-8448, 

JP 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(531) 25.01.19;26.01.15;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  торби, ранци, руксаци, патни 

цилиндрични торби, торби за планинари, патни 

торби, бостон торби, торби за на плажа, акт 

чанти, торби за пазарење, торби за на рамо, 

куфери, патни куфери, поштарски торби, торби 

за на појас, женски чанти, торбички за на појас, 

торби за кампери, торби за пешачење, ученички 

торби, ученички ранци, рачни торби, торби за на 

колк, торбички за тоалетен прибор (празни), 

чадори, чадори за сонце, ремени за животни, 

футроли за клучеви, футроли за кредитни 

картички, футроли за пасош, футроли за бизнис 

картички, држачи за чекови, футроли за патнички 

билети, паричници; торби со ремен за едно 

рамо; торби со ремен за едно рамо за носење 

новороденчиња; носачи за новороденчиња кои 

се носат на тело, торби за пелени  

 

(210) TM  2012/1205  (220) 19/11/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) ITOCHU Corporation (a Japanese 

Corporation) 

1-3, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka 530-8448, 

JP 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  
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(531) 25.01.19;26.01.15;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(210) TM  2012/1206  (220) 19/11/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) ITOCHU Corporation (a Japanese 

Corporation) 

1-3, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka 530-8448, 

JP 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(531) 05.01.05;25.01.19;26.04.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  торби, ранци, руксаци, патни 

цилиндрични торби, торби за планинари, патни 

торби, бостон торби, торби за на плажа, акт 

чанти, торби за пазарење, торби за на рамо, 

куфери, патни куфери, поштарски торби, торби 

за на појас, женски чанти, торбички за на појас, 

торби за кампери, торби за пешачење, ученички 

торби, ученички ранци, рачни торби, торби за на 

колк, торбички за тоалетен прибор (празни), 

чадори, чадори за сонце, ремени за животни, 

футроли за клучеви, футроли за кредитни 

картички, футроли за пасош, футроли за бизнис 

картички, држачи за чекови, футроли за патнички 

билети, паричници; торби со ремен за едно 

рамо; торби со ремен за едно рамо за носење 

новороденчиња; носачи за новороденчиња кои 

се носат на тело, торби за пелени  

 

(210) TM  2012/1207  (220) 19/11/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) ITOCHU Corporation (a Japanese 

Corporation) 

1-3, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka 530-8448, 

JP 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(531) 05.01.05;25.01.19;26.04.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(210) TM  2012/1208  (220) 19/11/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) "TPK" d.o.o. 

Ustanicka 1, Paracin, RS 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  
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(531) 26.11.06;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, парфимерија, етерични масла, 

козметика, лосиони за коса, пасти за заби  

 

(210) TM  2012/1214  (220) 20/11/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Victoria's Secret Stores Brand Managment, 

Inc. 

Four Limited Parkway, Reynoldsburg OHIO 

43068, US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

VICTORIA'S SECRET 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за лична нега и парфимериски 

производи, имено, екстракт на парфем, парфем, 

колонска вода, тоалетна вода, парфимиран 

спреј за тело, освежувач за тело во вид на спреј, 

спреј за тело, пилинг за тело, пена за бањање, 

гел за туширање, купка за тело, сапун за тело, 

путер за тело, крема за тело, лосион за тело, 

пудра за тело, лосион за раце и крема за раце; 

козметика, имено, коректор за подрачјето под 

очите, сенки за очи, ајлајнери, маскара, шминка 

за нагласување на очи, лак за нокти, пудра за 

лице, руменило, подлога за шминка и коректори, 

течни подлоги; немедицински препарати за нега 

на усни, кармини, балзам за усни, средство за 

зголемување на волуменот на усните, сјај за 

усни, прајмер за усни, молив за усни, креми за 

усни, прајмер за лице, хидратантна крема во 

боја, хранливи креми, лосиони за кожа, средства 

за вадење на шминка, креми за лице, креми за 

чистење, гелови за чистење, тоници за лице, 

хидратантни креми, креми за третман на очи, 

пилинзи за лице; средства за матирање на кожа, 

пудри за бронзирање на кожата и лицето, 

усовршувачки пудри, светликави пудри, 

козметички комплет шминки кој се состои од 

сенки за очи, кармини, сјајеви за усни, бронзери, 

моливи за усни, маскара, руменила и лак за 

нокти  

кл. 18  рачни торби, торби за сите намени, 

големи торби, патни торби, торби за носење 

преку раме, ташни, женски ташнички, поштански 

торби, торби за пелени, вечерни рачни торби, 

торбици кои се носат околу рачниот зглоб, вреќи 

за предмети, торби за кучиња, торбички кои се 

носат околу половината, ранци, спортски торби, 

торби за теретана, прирачни куфери, торби за 

компјутери, актенташни, торби за багаж, вреќи за 

облека за патување, патнички куфери, торби за 

плажа, кеси за купување, торбички со учкур, 

паричници; футроли за клучеви, футроли за 

кредитни картички, козметички несесери и торби 

кои се продаваат празни, чадори, чадори за 

сонце, корици за пасоши, паричници за метални 

пари, корици за чекови и каиши  

кл. 25  спортски градници, панталони, 

здолништа, шорцеви, маици, плетени маици, 

блузи, маици без ракави, фармерки, јакни, 

капути, фустани, одела, здолништа, шорцеви, 

спортска облека, свадбена облека, неформална 

облека, свечена облека, формална облека, 

облека за гимнастика, облека за трудници, 

спортска облека, облека за заштита од сонце, 

фустани за плажа, облека за плажа, саронзи, 

облека за пливање, стегачи за обликување на 

тело, боди, градници, корсети, камисоли, 

мидери, појаси за чорапи, стегачи, гаќички, 

слипови (долен веш), гаќи, поткошули, долен 

веш, елеци, капи за безбол, шешири, ленти за 

глава, спортски капи, сламени шешири, шешири 
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за сонце, костими, капи за пливање, спортски 

обувки, обувки за плажа, 

неформални обувки, вечерни обувки, обувки за 

вежбање, папучи, чорапи, ракавици, ракавици 

без прсти, наметки, чорапи и трикотажа, 

доколенки, хулахопки, женски чорапи, женски 

најлонски чорапи/трико, бадемантили, женски 

долен веш, облека за одмор, неглижеи, ноќници, 

ноќни кошули, пижами, облека за спиење, 

едноделни блузи со гаќички (женски долен веш) 

и марами  

кл. 35  услуги на малопродажни продавници, 

услуги на малопродажни продавници преку 

интернет и услуги на продажба "плаќање при 

превземање", се во областа на облеката, 

вклучувајќи и женски долен веш и интимен веш, 

кожна галантерија, модни додатоци, накит, 

облека, козметика, производи за лична нега, 

очила, багаж и производи за домаќинство  

 

(210) TM  2012/1215  (220) 20/11/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Victoria's Secret Stores Brand Managment, 

Inc. 

Four Limited Parkway, Reynoldsburg OHIO 

43068, US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

VICTORIA'S SECRET 

PINK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за лична нега и парфимериски 

производи, имено, екстракт на парфем, парфем, 

колонска вода, тоалетна вода, парфимиран 

спреј за тело, освежувач за тело во вид на спреј, 

спреј за тело, пилинг за тело, пена за бањање, 

гел за туширање, купка за тело, сапун за тело, 

путер за тело, крема за тело, лосион за тело, 

пудра за тело, лосион за раце и крема за раце; 

козметика, имено, коректор за подрачјето под 

очите, сенки за очи, ајлајнери, маскара, шминка 

за нагласување на очи, лак за нокти, пудра за 

лице, руменило, подлога за шминка и коректори, 

течни подлоги; немедицински препарати за нега 

на усни, кармини, балзам за усни, средство за 

зголемување на волуменот на усните, сјај за 

усни, прајмер за усни, молив за усни, креми за 

усни, прајмер за лице, хидратантна крема во 

боја, хранливи креми, лосиони за кожа, средства 

за вадење на шминка, креми за лице, креми за 

чистење, гелови за чистење, тоници за лице, 

хидратантни креми, креми за третман на очи, 

пилинзи за лице; средства за матирање на кожа, 

пудри за бронзирање на кожата и лицето, 

усовршувачки пудри, светликави пудри, 

козметички комплет шминки кој се состои од 

сенки за очи, кармини, сјајеви за усни, бронзери, 

моливи за усни, маскара, руменила и лак за 

нокти  

кл. 18  рачни торби, торби за сите намени, 

големи торби, патни торби, торби за носење 

преку раме, ташни, женски ташнички, поштански 

торби, торби за пелени, вечерни рачни торби, 

торбици кои се носат околу рачниот зглоб, вреќи 

за предмети, торби за кучиња, торбички кои се 

носат околу половината, ранци, спортски торби, 

торби за теретана, прирачни куфери, торби за 

компјутери, актенташни, торби за багаж, вреќи за 

облека за патување, патнички куфери, торби за 

плажа, кеси за купување, торбички со учкур, 

паричници; футроли за клучеви, футроли за 

кредитни картички, козметички несесери и торби 

кои се продаваат празни, чадори, чадори за 

сонце, корици за пасоши, паричници за метални 

пари, корици за чекови и каиши  

кл. 25  спортски градници, панталони, 

здолништа, шорцеви, маици, плетени маици, 

блузи, маици без ракави, фармерки, јакни, 

капути, фустани, одела, здолништа, шорцеви, 

спортска облека, свадбена облека, неформална 

облека, свечена облека, формална облека, 

облека за гимнастика, облека за трудници, 

спортска облека, облека за заштита од сонце, 

фустани за плажа, облека за плажа, саронзи, 

облека за пливање, стегачи за обликување на 

тело, боди, градници, корсети, камисоли, 

мидери, појаси за чорапи, стегачи, гаќички, 
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слипови (долен веш), гаќи, поткошули, долен 

веш, елеци, капи за безбол, шешири, ленти за 

глава, спортски капи, сламени шешири, шешири 

за сонце, костими, капи за пливање, спортски 

обувки, обувки за плажа, 

неформални обувки, вечерни обувки, обувки за 

вежбање, папучи, чорапи, ракавици, ракавици 

без прсти, наметки, чорапи и трикотажа, 

доколенки, хулахопки, женски чорапи, женски 

најлонски чорапи/трико, бадемантили, женски 

долен веш, облека за одмор, неглижеи, ноќници, 

ноќни кошули, пижами, облека за спиење, 

едноделни блузи со гаќички (женски долен веш) 

и марами  

кл. 35  услуги на малопродажни продавници, 

услуги на малопродажни продавници преку 

интернет и услуги на продажба "плаќање при 

превземање", се во областа на облеката, 

вклучувајќи и женски долен веш и интимен веш, 

кожна галантерија, модни додатоци, накит, 

облека, козметика, производи за лична нега, 

очила, багаж и производи за домаќинство  

 

(210) TM  2012/1216  (220) 20/11/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Victoria's Secret Stores Brand Managment, 

Inc. 

Four Limited Parkway, Reynoldsburg OHIO 

43068, US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

LOVE PINK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за лична нега и парфимериски 

производи, имено, екстракт на парфем, парфем, 

колонска вода, тоалетна вода, парфимиран 

спреј за тело, освежувач за тело во вид на спреј, 

спреј за тело, пилинг за тело, пена за бањање, 

гел за туширање, купка за тело, сапун за тело, 

путер за тело, крема за тело, лосион за тело, 

пудра за тело, лосион за раце и крема за раце; 

козметика, имено, коректор за подрачјето под 

очите, сенки за очи, ајлајнери, маскара, шминка 

за нагласување на очи, лак за нокти, пудра за 

лице, руменило, подлога за шминка и коректори, 

течни подлоги; немедицински препарати за нега 

на усни, кармини, балзам за усни, средство за 

зголемување на волуменот на усните, сјај за 

усни, прајмер за усни, молив за усни, креми за 

усни, прајмер за лице, хидратантна крема во 

боја, хранливи креми, лосиони за кожа, средства 

за вадење на шминка, креми за лице, креми за 

чистење, гелови за чистење, тоници за лице, 

хидратантни креми, креми за третман на очи, 

пилинзи за лице; средства за матирање на кожа, 

пудри за бронзирање на кожата и лицето, 

усовршувачки пудри, светликави пудри, 

козметички комплет шминки кој се состои од 

сенки за очи, кармини, сјајеви за усни, бронзери, 

моливи за усни, маскара, руменила и лак за 

нокти  

кл. 18  рачни торби, торби за сите намени, 

големи торби, патни торби, торби за носење 

преку раме, ташни, женски ташнички, поштански 

торби, торби за пелени, вечерни рачни торби, 

торбици кои се носат околу рачниот зглоб, вреќи 

за предмети, торби за кучиња, торбички кои се 

носат околу половината, ранци, спортски торби, 

торби за теретана, прирачни куфери, торби за 

компјутери, актенташни, торби за багаж, вреќи за 

облека за патување, патнички куфери, торби за 

плажа, кеси за купување, торбички со учкур, 

паричници; футроли за клучеви, футроли за 

кредитни картички, козметички несесери и торби 

кои се продаваат празни, чадори, чадори за 

сонце, корици за пасоши, паричници за метални 

пари, корици за чекови и каиши  

кл. 25  спортски градници, панталони, 

здолништа, шорцеви, маици, плетени маици, 

блузи, маици без ракави, фармерки, јакни, 

капути, фустани, одела, здолништа, шорцеви, 

спортска облека, свадбена облека, неформална 

облека, свечена облека, формална облека, 

облека за гимнастика, облека за трудници, 

спортска облека, облека за заштита од сонце, 

фустани за плажа, облека за плажа, саронзи, 

облека за пливање, стегачи за обликување на 

тело, боди, градници, корсети, камисоли, 



 

Трговски Марки  127 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје  

мидери, појаси за чорапи, стегачи, гаќички, 

слипови (долен веш), гаќи, поткошули, долен 

веш, елеци, капи за безбол, шешири, ленти за 

глава, спортски капи, сламени шешири, шешири 

за сонце, костими, капи за пливање, спортски 

обувки, обувки за плажа, 

неформални обувки, вечерни обувки, обувки за 

вежбање, папучи, чорапи, ракавици, ракавици 

без прсти, наметки, чорапи и трикотажа, 

доколенки, хулахопки, женски чорапи, женски 

најлонски чорапи/трико, бадемантили, женски 

долен веш, облека за одмор, неглижеи, ноќници, 

ноќни кошули, пижами, облека за спиење, 

едноделни блузи со гаќички (женски долен веш) 

и марами  

кл. 35  услуги на малопродажни продавници, 

услуги на малопродажни продавници преку 

интернет и услуги на продажба "плаќање при 

превземање", се во областа на облеката, 

вклучувајќи и женски долен веш и интимен веш, 

кожна галантерија, модни додатоци, накит, 

облека, козметика, производи за лична нега, 

очила, багаж и производи за домаќинство  

 

(210) TM  2012/1219  (220) 22/11/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги САВАОТ ГРЕИС ДООЛЕ Струмица 

ул.Браќа Миладинови бр.32, 2400 Струмица, 

MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(531) 25.01.18;25.01.19 

(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  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи - 

рекламирање, ширење на рекламен материјал 

(трактати, проспекти печатени материјали, 

примероци), компјутеризирана работа со 

датотеки, on-line рекламирање по пат на 

компјутерска мрежа, објавување рекламни 

текстови; изнајмување рекламен простор; 

односи со јавност; маректиншки истражувања, 

компјутерски датотеки (средување на 

информации во компјутерски датотеки), 

телевизиско рекламирање, телевизиски 

реклами, комерцијални информации и 

советување на потрошувачите [продавница за 

советување на потрошувачи, помош за 

комерцијално или индустриско работење, 

администрација (комерцијална администрација) 

на издавањето лиценци за стоки и услуги за 

други лица), анализа на цените, претставување 

на стоките, изложби (организирање изложби) од 

комерцијален и рекламен карактер, издавање 

лиценци за стоки и услуги за други лица, 

малопродажба (презентација на стоки на 

комуникациски медиуми за малопродажба), 

организирање трговски саеми за комерцијални 

или рекламни цели, проценки (бизнис проценки), 

бизнис информации, бизнис истражување, 

бизнис проучување, фактурирање, лепење 

плакати, претставување на стоките, 

дистрибуција на примероци, ангажирање 

манекени за рекламирање или промовирање на 

производи, компјутерско рекламирање преку 

интернет, рекламирање преку радио, услуги за 

набавки за трети лица, услуги при продажба на 

големо и мало какои увоз и извоз со: месо, риба, 

живина и дивеч, месни преработки, 
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конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, 

млеко и млечни производи, масла и масти за 

јадење, 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  

 

(210) TM  2012/1220  (220) 22/11/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги САВАОТ ГРЕИС ДООЛЕ Струмица 

ул.Браќа Миладинови бр.32, 2400 Струмица, 

MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(531) 27.05.19;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, лосиони 

за коса, препарати за нега на забите  

кл. 5  санитарни препарати за медицински цели; 

средства за дезинфекција, хигиенски влошки, 

хигиенски шамивчиња, тампони за менструација, 

производи за освежување на воздухот, 

производи за прочистување на воздухот, бањи 

(терапевтски препарати за бањи), дезодоранси 

за облека и текстил, дезодорирачки средства 

што не се за лична употреба, незадржување на 

мочка и измет (пелени за задржување на мочка и 

измет), гаќи (хигиенски гаќи), масла за масажи  

кл. 16  тоалетна хартија, производи за бришење, 

бебешки пелени од хартија и целулоза за 

еднократна употреба, лигавчиња од хартија, 

салфети од хартија, крпи од хартија  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи - 

рекламирање, ширење на рекламен материјал 

(трактати, проспекти печатени материјали, 

примероци), компјутеризирана работа со 

датотеки, on-line рекламирање по пат на 

компјутерска мрежа, објавување рекламни 

текстови; изнајмување рекламен простор; 

односи со јавност; маректиншки истражувања, 

компјутерски датотеки (средување на 

информации во компјутерски датотеки), 

телевизиско рекламирање, телевизиски 

реклами, комерцијални информации и 

советување на потрошувачите [продавница за 

советување на потрошувачи, помош за 

комерцијално или индустриско работење, 

администрација (комерцијална администрација) 

на издавањето лиценци за стоки и услуги за 

други лица), анализа на цените, претставување 

на стоките, изложби (организирање изложби) од 

комерцијален и рекламен карактер, издавање 

лиценци за стоки и услуги за други лица, 

малопродажба (презентација на стоки на 

комуникациски медиуми за малопродажба), 

организирање трговски саеми за комерцијални 

или рекламни цели, проценки (бизнис проценки), 

бизнис информации, бизнис истражување, 

бизнис проучување, фактурирање, лепење 

плакати, претставување на стоките, 

дистрибуција на примероци, ангажирање 

манекени за рекламирање или промовирање на 

производи, компјутерско рекламирање преку 

интернет, рекламирање преку радио, услуги за 

набавки за трети лица, услуги при продажба на 

големо и мало како и услуги при увоз и извоз 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; санитарни 

препарати за медицински цели; средства за 

дезинфекција, хигиенски влошки, хигиенски 

шамивчиња, тампони за менструација, 

производи за освежување на воздухот, 

производи за прочистување на воздухот, бањи 
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(терапевтски препарати за бањи), дезодоранси 

за облека и текстил, дезодорирачки средства 

што не се за лична употреба, незадржување на 

мочка и измет (пелени за задржување на мочка и 

измет), гаќи (хигиенски гаќи), масла за масажи, 

тоалетна хартија, производи за бришење, 

бебешки пелени од хартија и целулоза за 

еднократна употреба, лигавчиња од хартија, 

салфети од хартија, крпи од хартија  

 

(210) TM  2012/1221  (220) 22/11/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) The Procter  & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 

45202, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

MOUNTAIN SPRING 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни за домашна 

употреба  

 

(210) TM  2012/1222  (220) 22/11/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Regus No2 SARL 

26 Boulevard Royal, Luxembourg L-2449, LU 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

REGUS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  изнајмување канцелариски машини и 

опрема; советодавни услуги за бизнис 

раководење; раководење со услужни и 

канцеларии за управување; услуги за помош во 

водењето бизнис; бизнис администрација за 

канцеларии за управување; секретарски услуги; 

фотокопирање, телефонско одговарање, 

дактилографски услуги, обработка на текст и 

стенографски секретарски услуги; канцелариска 

работа; умножување документи и услуги на 

машини за уништување на хартија/документи; 

вработување на персонал и услуги за 

огласување; советување, информации и 

консултации во врска со овие услуги  

кл. 36  управување, брокерство, лизинг и 

проценување на недвижности; агенции за 

недвижности; издавање, брокерство, лизинг и 

управување со комерцијален имот, канцеларии и 

канцелариски простор; изнајмување на имот; 

уредување договори за закуп за изнајмување на 

имот; обезбедување на услужни и канцеларии за 

управување; финансирање на развој на имот; 

советување, информации и консултации во 

врска со овие услуги  

кл. 43  обезбедување на објекти за состаноци, 

конференции, семинари и изложби; изнајмување 

на привремено сместување; изнајмување на 

канцелариски мебел; советување, информации и 

консултации во врска со овие услуги  

 

(210) TM  2012/1224  (220) 22/11/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица 

ул. Гоце Делчев бб, Струмица, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) бела, црвена 

(531) 26.11.12;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  абразивни средства; средства за белење и 

други материи за перење; средства за чистење 

стаклени површини; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување; сапуни;  

парфимерија, есенцијални масла, козметички 
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производи, лосиони за коса; препарати за нега 

на заби  

 

(210) TM  2012/1225  (220) 22/11/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица 

ул. Гоце Делчев бб, Струмица, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) бела, темно сина 

(531) 27.05.04;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  смекнувачи на ткаенини што се користат 

при перење на алишта; средства за белење и 

други материи за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување; сапуни; 

парфимерија, есенцијални масла, козметички 

производи, лосиони за коса; препарати за нега 

на заби  

 

(210) TM  2012/1226  (220) 22/11/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица 

ул. Гоце Делчев бб, Струмица, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) бела, сина, црна 

(531) 01.15.15;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на заби  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; услуги при увоз извоз и 

продажба на големо и мало со: средства за 

белење и други материи за перење; препарати 

за чистење, полирање, триење и нагризување; 

сапуни; парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на заби  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока  

 

(210) TM  2012/1227  (220) 22/11/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Allied Domecq Spirits & Wine Limited 

Chivas House, 72 Chancellors Road, London W6 

9RS, GB 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

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

(540)  

 

(531) 27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пива), вина, 

јаки алкохолни пијалаци, ликери  

 

(210) TM  2012/1228  (220) 22/11/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Victoria's Secret Stores Brand 

Management, Inc. 

Four Limited Parkway, Reynoldsburg OHIO 

43068, US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

 

(531) 03.01.08;05.13.08;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за лична нега и парфимериски 

производи, имено, екстракт на парфем, парфем, 

колонска вода, тоалетна вода, парфимиран 

спреј за тело, освежувач за тело во вид на спреј, 

спреј за тело, пилинг за тело, пена за бањање, 

гел за туширање, купка за тело, сапун за тело, 

путер за тело, крема за тело, лосион за тело, 

пудра за тело, лосион за раце и крема за раце; 

козметика, имено, коректор за подрачјето под 

очите, сенки за очи, ајлајнери, маскара, шминка 

за нагласување на очи, лак за нокти, пудра за 

лице, руменило, подлога за шминка и коректори, 

течни подлоги; немедицински препарати за нега 

на усни, кармини, балзам за усни, средство за 

зголемување на волуменот на усните, сјај за 

усни, прајмер за усни, молив за усни, креми за 

усни, прајмер за лице, хидратантна крема во 

боја, хранливи креми, лосиони за кожа, средства 

за вадење на шминка, креми за лице, креми за 

чистење, гелови за чистење, тоници за лице, 

хидратантни креми, креми за третман на очи, 

пилинзи за лице; средства за матирање на кожа, 

пудри за бронзирање на кожата и лицето, 

усовршувачки пудри, светликави пудри, 

козметички комплет шминки кој се состои од 

сенки за очи, кармини, сјајеви за усни, бронзери, 

моливи за усни, маскара, руменила и лак за 

нокти  

кл. 18  рачни торби, торби за сите намени, 

големи торби, патни торби, торби за носење 

преку раме, ташни, женски ташнички, поштански 

торби, торби за пелени, вечерни рачни торби, 

торбици кои се носат околу рачниот зглоб, вреќи 

за предмети, торби за кучиња, торбички кои се 

носат околу половината, ранци, спортски торби, 

торби за теретана, прирачни куфери, торби за 

компјутери, актенташни, торби за багаж, вреќи за 

облека за патување, патнички куфери, торби за 

плажа, кеси за купување, торбички со учкур, 

паричници, футроли за клучеви, футроли за 

кредитни картички, козметички несесери и торби 

кои се продаваат празни, чадори, чадори за 

сонце, корици за пасоши, паричници за метални 

пари, корици за чекови и каиши  

кл. 25  спортски градници, панталони, 

здолништа, шорцеви, маици, плетени маици, 

блузи, маици без ракави, фармерки, јакни, 

капути, фустани, одела, здолништа, шорцеви, 

спортска облека, свадбена облека, неформална 

облека, свечена облека, формална облека, 

облека за гимнастика, облека за 

трудници, спортска облека, облека за заштита 

од сонце, фустани за плажа, облека за плажа, 

саронзи, облека за пливање, стегачи за 

обликување на тело, боди, градници, корсети, 

камисоли, мидери, појаси за чорапи, стегачи, 

гаќички, слипови (долен веш), гаќи, поткошули, 

долен веш, елеци, капи за безбол, шешири, 

ленти за глава, спортски капи, сламени шешири, 

шешири за сонце, костими, капи за пливање, 

спортски обувки, обувки за плажа, неформални 

обувки, вечерни обувки, обувки за вежбање, 

папучи, чорапи, ракавици, ракавици без прсти, 

наметки, чорапи и трикотажа, доколенки, 

хулахопки, женски чорапи, женски најлонски 

чорапи/трико, бадемантили, женски долен веш, 

облека за одмор, неглижеи, ноќници, ноќни 

кошули, пижами, облека за спиење, едноделни 

блузи со гаќички (женски долен веш) и марами  

кл. 35  услуги на малопродажни продавници, 

услуги на малопродажни продавници преку 

интернет и услуги на продажба "плаќање при 

превземање", се во областа на облеката, 

вклучувајќи и женски долен веш и интимен веш, 

кожна галантерија, модни додатоци, накит, 

облека, козметика, производи за лична нега, 

очила, багаж и производи за домаќинство  

 

(210) TM  2012/1229  (220) 22/11/2012 

(442) 31/12/2013 
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(731) Victoria's Secret Stores Brand 

Management, Inc. 

Four Limited Parkway, Reynoldsburg OHIO 

43068, US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

(531) 02.09.01;03.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за лична нега и парфимериски 

производи, имено, екстракт на парфем, парфем, 

колонска вода, тоалетна вода, парфимиран 

спреј за тело, освежувач за тело во вид на спреј, 

спреј за тело, пилинг за тело, пена за бањање, 

гел за туширање, купка за тело, сапун за тело, 

путер за тело, крема за тело, лосион за тело, 

пудра за тело, лосион за раце и крема за раце; 

козметика, имено, коректор за подрачјето под 

очите, сенки за очи, ајлајнери, маскара, шминка 

за нагласување на очи, лак за нокти, пудра за 

лице, руменило, подлога за шминка и коректори, 

течни подлоги; немедицински препарати за нега 

на усни, кармини, балзам за усни, средство за 

зголемување на волуменот на усните, сјај за 

усни, прајмер за усни, молив за усни, креми за 

усни, прајмер за лице, хидратантна крема во 

боја, хранливи креми, лосиони за кожа, средства 

за вадење на шминка, креми за лице, креми за 

чистење, гелови за чистење, тоници за лице, 

хидратантни креми, креми за третман на очи, 

пилинзи за лице; средства за матирање на кожа, 

пудри за бронзирање на кожата и лицето, 

усовршувачки пудри, светликави пудри, 

козметички комплет шминки кој се состои од 

сенки за очи, кармини, сјајеви за усни, бронзери, 

моливи за усни, маскара, руменила и лак за 

нокти  

кл. 18  рачни торби, торби за сите намени, 

големи торби, патни торби, торби за носење 

преку раме, ташни, женски ташнички, поштански 

торби, торби за пелени, вечерни рачни торби, 

торбици кои се носат околу рачниот зглоб, вреќи 

за предмети, торби за кучиња, торбички кои се 

носат околу половината, ранци, спортски торби, 

торби за теретана, прирачни куфери, торби за 

компјутери, актенташни, торби за багаж, вреќи за 

облека за патување, патнички куфери, торби за 

плажа, кеси за купување, торбички со учкур, 

паричници, футроли за клучеви, футроли за 

кредитни картички, козметички несесери и торби 

кои се продаваат празни, чадори, чадори за 

сонце, корици за пасоши, паричници за метални 

пари, корици за чекови и каиши  

кл. 25  спортски градници, панталони, 

здолништа, шорцеви, маици, плетени маици, 

блузи, маици без ракави, фармерки, јакни, 

капути, фустани, одела, здолништа, шорцеви, 

спортска облека, свадбена облека, неформална 

облека, свечена облека, формална облека, 

облека за гимнастика, облека за 

трудници, спортска облека, облека за заштита 

од сонце, фустани за плажа, облека за плажа, 

саронзи, облека за пливање, стегачи за 

обликување на тело, боди, градници, корсети, 

камисоли, мидери, појаси за чорапи, стегачи, 

гаќички, слипови (долен веш), гаќи, поткошули, 

долен веш, елеци, капи за безбол, шешири, 

ленти за глава, спортски капи, сламени шешири, 

шешири за сонце, костими, капи за пливање, 

спортски обувки, обувки за плажа, неформални 

обувки, вечерни обувки, обувки за вежбање, 

папучи, чорапи, ракавици, ракавици без прсти, 

наметки, чорапи и трикотажа, доколенки, 

хулахопки, женски чорапи, женски најлонски 

чорапи/трико, бадемантили, женски долен веш, 

облека за одмор, неглижеи, ноќници, ноќни 

кошули, пижами, облека за спиење, едноделни 

блузи со гаќички (женски долен веш) и марами  

кл. 35  услуги на малопродажни продавници, 

услуги на малопродажни продавници преку 

интернет и услуги на продажба "плаќање при 

превземање", се во областа на облеката, 



 

Трговски Марки  133 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје  

вклучувајќи и женски долен веш и интимен веш, 

кожна галантерија, модни додатоци, накит, 

облека, козметика, производи за лична нега, 

очила, багаж и производи за домаќинство  

 

(210) TM  2012/1230  (220) 22/11/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Henri Bendel Inc.  

666 Fifth Avenue, 4th Floor, New York New York 

10103, US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

HENRI BENDEL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  благородни метали и нивните легури и 

производите изработени од нив или преслечени 

со нив, кои не се опфатени со другите класи, 

накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници 

и хронометриски инструменти  

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. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

 

(210) TM  2012/1239  (220) 23/11/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Chivas Holdings (IP) Limited 

111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire, 

PA3 4DY, GB 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

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

(540)  

CHIVAS BROTHERS 

LTD 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пива), вина, 

жестоки пијалаци, ликери  

 

(210) TM  2012/1240  (220) 23/11/2012 

(442) 31/12/2013 

 

(731) Allied Domecq Spirits & Wine Limited 

Chivas House, 72 Chancellors Road, London W6 

9RS, GB 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

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

(540)  

 

(591) темно сина и бела 

(531) 27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пива), вина, 

жестоки пијалаци, ликери  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД 
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

 
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) 
(210) број на пријавата 
 
 
 

(510) (210) 

1 TM 2012/1196 

2 TM 2012/0300 

3 TM 2012/0182 

3 TM 2012/0183 

3 TM 2012/0184 

3 TM 2012/0449 

3 TM 2012/0450 

3 TM 2012/0890 

3 TM 2012/1196 

3 TM 2012/1208 

3 TM 2012/1214 

3 TM 2012/1215 

3 TM 2012/1216 

3 TM 2012/1220 

3 TM 2012/1221 

3 TM 2012/1224 

3 TM 2012/1225 

3 TM 2012/1226 

3 TM 2012/1228 

3 TM 2012/1229 

4 TM 2011/1161 

5 TM 2012/0104 

5 TM 2012/0105 

5 TM 2012/0106 

5 TM 2012/0107 

5 TM 2012/0108 

5 TM 2012/0109 

5 TM 2012/0375 

5 TM 2012/0376 

5 TM 2012/0377 

5 TM 2012/0378 

5 TM 2012/0392 

5 TM 2012/0601 

5 TM 2012/0647 

5 TM 2012/0890 

5 TM 2012/1057 

5 TM 2012/1058 

5 TM 2012/1059 

5 TM 2012/1161 

5 TM 2012/1168 

5 TM 2012/1196 

5 TM 2012/1220 

6 TM 2011/1162 

9 TM 2012/0162 

9 TM 2012/0300 

9 TM 2012/0422 

10 TM 2012/0890 

12 TM 2012/0162 

12 TM 2012/1114 

14 TM 2012/1230 

16 TM 2002/0219 

16 TM 2012/1220 

18 TM 2012/1202 

18 TM 2012/1204 

18 TM 2012/1206 

18 TM 2012/1214 

18 TM 2012/1215 

18 TM 2012/1216 

18 TM 2012/1228 

18 TM 2012/1229 

18 TM 2012/1230 

19 TM 2011/0914 

19 TM 2011/1162 

25 TM 2012/1203 

25 TM 2012/1205 

25 TM 2012/1207 

25 TM 2012/1214 

25 TM 2012/1215 

25 TM 2012/1216 

25 TM 2012/1228 

25 TM 2012/1229 

29 TM 2009/1086 

29 TM 2009/1087 

29 TM 2009/1088 

29 TM 2009/1089 

29 TM 2011/0867 

29 TM 2012/0014 

29 TM 2012/1070 

29 TM 2012/1071 

29 TM 2012/1072 

29 TM 2012/1219 

30 TM 2009/1086 

30 TM 2009/1087 

30 TM 2009/1088 

30 TM 2009/1089 

30 TM 2011/0820 

30 TM 2012/0012 

30 TM 2012/0013 

30 TM 2012/0014 

30 TM 2012/1042 

30 TM 2012/1044 

30 TM 2012/1045 

30 TM 2012/1046 

30 TM 2012/1047 

30 TM 2012/1219 
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31 TM 2009/1086 

31 TM 2009/1087 

31 TM 2009/1088 

31 TM 2009/1089 

32 TM 2008/1894 

33 TM 2009/1086 

33 TM 2009/1087 

33 TM 2009/1088 

33 TM 2009/1089 

33 TM 2012/1227 

33 TM 2012/1239 

33 TM 2012/1240 

34 TM 2012/1015 

35 TM 2010/0912 

35 TM 2011/0914 

35 TM 2011/1118 

35 TM 2011/1161 

35 TM 2012/0182 

35 TM 2012/0183 

35 TM 2012/0184 

35 TM 2012/0392 

35 TM 2012/0449 

35 TM 2012/0450 

35 TM 2012/0648 

35 TM 2012/0649 

35 TM 2012/1015 

35 TM 2012/1033 

35 TM 2012/1049 

35 TM 2012/1050 

35 TM 2012/1057 

35 TM 2012/1058 

35 TM 2012/1059 

35 TM 2012/1089 

35 TM 2012/1096 

35 TM 2012/1163 

35 TM 2012/1164 

35 TM 2012/1165 

35 TM 2012/1201 

35 TM 2012/1214 

35 TM 2012/1215 

35 TM 2012/1216 

35 TM 2012/1219 

35 TM 2012/1220 

35 TM 2012/1222 

35 TM 2012/1226 

35 TM 2012/1228 

35 TM 2012/1229 

35 TM 2012/1230 

36 TM 2012/0422 

36 TM 2012/0584 

36 TM 2012/1222 

37 TM 2011/0914 

38 TM 2011/1118 

38 TM 2012/0162 

38 TM 2012/1089 

38 TM 2012/1163 

38 TM 2012/1164 

38 TM 2012/1165 

39 TM 2012/0861 

39 TM 2012/1226 

40 TM 2012/0392 

41 TM 2012/0788 

41 TM 2012/1033 

42 TM 2011/1118 

42 TM 2012/1089 

42 TM 2012/1163 

42 TM 2012/1164 

42 TM 2012/1165 

43 TM 2012/0861 

43 TM 2012/1222 

45 TM 2012/0584 

45 TM 2012/0861 

45 TM 2012/1049 

45 TM 2012/1050 

 
 
 
 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 

(731) босител на правото на трговски марка 
(210)  број на трговската марка 
 

(731) (210) 

"TPK" d.o.o. MK/T/ 2012/1208 

Allied Domecq Spirits & Wine Limited MK/T/ 2012/1227 

Allied Domecq Spirits & Wine Limited MK/T/ 2012/1240 

CANON KABUSHIKI KAISHA MK/T/ 2012/300 

Chivas Holdings (IP) Limited MK/T/ 2012/1239 

Chrysler Group LLC, a limited liability company organized and existing 
under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2012/1114 

Deutsche Telekom AG MK/T/ 2012/162 

EAU ECARLATE S.A.S. MK/T/ 2012/1196 
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eBay Inc.  MK/T/ 2012/1201 

ENERGY BRANDS INC. MK/T/ 2008/1894 

Henri Bendel Inc.  MK/T/ 2012/1230 

ITOCHU Corporation (a Japanese Corporation) MK/T/ 2012/1202 

ITOCHU Corporation (a Japanese Corporation) MK/T/ 2012/1203 

ITOCHU Corporation (a Japanese Corporation) MK/T/ 2012/1204 

ITOCHU Corporation (a Japanese Corporation) MK/T/ 2012/1205 

ITOCHU Corporation (a Japanese Corporation) MK/T/ 2012/1206 

ITOCHU Corporation (a Japanese Corporation) MK/T/ 2012/1207 

Maна Интернационал  MK/T/ 2012/1096 

MN Pharmaceuticals/Mustafa Nevzat Ilac Sanayii A.S. MK/T/ 2012/601 

PLIVA Hrvatska d.o.o. MK/T/ 2012/1168 

Regus No2 SARL MK/T/ 2012/1222 

Stora Enso AB MK/T/ 2002/219 

TDR d.o.o. MK/T/ 2012/1015 

The Procter  & Gamble Company MK/T/ 2012/1221 

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. MK/T/ 2012/1228 

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. MK/T/ 2012/1229 

Victoria's Secret Stores Brand Managment, Inc. MK/T/ 2012/1214 

Victoria's Secret Stores Brand Managment, Inc. MK/T/ 2012/1215 

Victoria's Secret Stores Brand Managment, Inc. MK/T/ 2012/1216 

ZADA Pharmaceuticals d.o.o. MK/T/ 2012/1161 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2012/1042 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2012/1044 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2012/1045 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2012/1046 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2012/1047 

ГОЛДЕН АРТ ДОО СКОПЈЕ MK/T/ 2011/914 

ЃОРГИЕВИ ДООЕЛ MK/T/ 2012/1070 

ЃОРГИЕВИ ДООЕЛ MK/T/ 2012/1071 

ЃОРГИЕВИ ДООЕЛ MK/T/ 2012/1072 

Данче Чакаровска Гроздановска, адвокат од Скопје MK/T/ 2012/584 

ДЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/788 

ДИСАКО ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/104 

ДИСАКО ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/105 

ДИСАКО ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/106 

ДИСАКО ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/107 

ДИСАКО ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/108 

ДИСАКО ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/109 

ДИСАКО ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/375 

ДИСАКО ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/376 

ДИСАКО ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/377 

ДИСАКО ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/378 
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ДИСАКО ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/647 

ДПТУ СУПЕР-АГЕ дооел MK/T/ 2011/867 

Друштво  за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје 

MK/T/ 2012/1057 

Друштво  за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје 

MK/T/ 2012/1058 

Друштво  за производство, трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје 

MK/T/ 2012/1059 

Друштво за градежништво и трговија КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ увоз-
извоз Куманово 

MK/T/ 2011/1162 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1089 

Друштво за производство и трговија на големо и мало увоз-извоз 
ДЕТОИЛ ДОО Куманово 

MK/T/ 2011/1161 

Друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија и услуги 
АГРОПИН увоз - извоз ДОО Скопје 

MK/T/ 2009/1086 

Друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија и услуги 
АГРОПИН увоз - извоз ДОО Скопје 

MK/T/ 2009/1087 

Друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија и услуги 
АГРОПИН увоз - извоз ДОО Скопје 

MK/T/ 2009/1088 

Друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија и услуги 
АГРОПИН увоз - извоз ДОО Скопје 

MK/T/ 2009/1089 

Друштво за производство, трговија и услуги „ЖИТО" извоз-увоз ДООЕЛ 
Велес 

MK/T/ 2012/648 

Друштво за производство, трговија и услуги „ЖИТО" извоз-увоз ДООЕЛ 
Велес 

MK/T/ 2012/649 

Друштво за производство, трговија и услуги САВАОТ ГРЕИС ДООЛЕ 
Струмица 

MK/T/ 2012/1219 

Друштво за производство, трговија и услуги САВАОТ ГРЕИС ДООЛЕ 
Струмица 

MK/T/ 2012/1220 

Друштво за производство, трговија и услуги ФУДИ ДООЕЛ извоз-увоз 
Скопје 

MK/T/ 2012/12 

Друштво за производство, трговија и услуги ФУДИ ДООЕЛ извоз-увоз 
Скопје 

MK/T/ 2012/13 

Друштво за производство, трговија и услуги ФУДИ ДООЕЛ извоз-увоз 
Скопје 

MK/T/ 2012/14 

Друштво за трговија и услуги Национална Групација за судски 
вештачења ДОО Скопје 

MK/T/ 2012/1049 

Друштво за трговија и услуги Национална Групација за судски 
вештачења ДОО Скопје 

MK/T/ 2012/1050 

Друштво за трговија и услуги Точка Медиа ДООЕЛ увоз- извоз MK/T/ 2012/1033 

Друштво за трговија производство и услуги ЕТЕРНА ЕДУКАЦИЈА ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2012/890 

ЕУРИСК КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје MK/T/ 2012/392 

Еуро Нет Ком дооел Скопје MK/T/ 2012/1163 

Еуро Нет Ком дооел Скопје MK/T/ 2012/1164 
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Еуро Нет Ком дооел Скопје MK/T/ 2012/1165 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/ 2011/820 

МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица MK/T/ 2012/1224 

МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица MK/T/ 2012/1225 

МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица MK/T/ 2012/1226 

НЕОМИКС ДООЕЛ Куманово MK/T/ 2012/182 

НЕОМИКС ДООЕЛ Куманово MK/T/ 2012/183 

НЕОМИКС ДООЕЛ Куманово MK/T/ 2012/184 

НЕЏАТ БЕКТЕШИ MK/T/ 2012/861 

Пазар3.Ком доо MK/T/ 2011/1118 

Трговско друштво за трговија на големо и мало ИН СТАЈЛ-ДИЗАЈН 
ГРУПА ДОО  увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2010/912 

Фабрика Креатива доо Скопје MK/T/ 2012/422 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - 
Скопје 

MK/T/ 2012/449 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - 
Скопје 

MK/T/ 2012/450 
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ТРГОВСКИ МАРКИ 
 

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен 
весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за 
индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски 
марки. 

 
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 
 
(111)  Регистарски број на документот 

(151)  Дата на регистрирање 

(181)  Дата на важење (очекувано) 

(186)  Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) 

(210)  Број на пријавата 

 

(220)  Дата на поднесување 

(230)  Дата на изложбено или саемско првенство 

(300)  Право на првенство: дата, држава, број 

(450)  Дата на објавување 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и 

услуги (Ничанска) и список на производите и услугите 

(540)  Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(551)  Ознака за пријава на колективена трговска марка 

(560)  Ознака за тродимензионалена трговска марка 

(580)  Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот 

(591)  Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(600)  Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-ЅУ број на 

пријавата/исправа/решение) 

(732)  Носител на правото 

(740)  Застапник 

(770)  Име и адреса на претходниот носител 

(791)  Име и адреса на стекнувачот на лиценцата 

 

________________ 

 
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(111)  20528   (151)  10/12/2013 

(210)  TM  2003/147  (220)  12/03/2003 

(181)  12/03/2013 

(450)  31/12/2013 

(732)  Приватна здравствена установа - 

специјалистичка ординација по офтамологија 

ВИЗИА Скопје 

ул. Никола Парапуниов б.б.,Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  темно и светло сина, бела, темно и светло 

зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

 

(111)  20427   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2004/788  (220)  18/10/2004 

(181)  18/10/2014 

(450)  31/12/2013 

(732)  ГР. САРАНТИС индустриска и трговска 

компанија за козметички, текстилни, куќни и 

фармацевтски производи СА 

ул.26 Амаросиу  Халандриу - Маруси, GR 

(740)  Јела Бошковиќ Огњанска 

Ул. Маршал Тито бр.53/1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, жолтокафена, светлокафена, 

темнокафена, бела и портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, лосиони 

за коса, препарати за нега на забите  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови за 

домаќинството (што не се од благородни метали 

или преслечени со нив), чешли и сунѓери, четки 

(освен сликарски четки), материјали за правење 

четки, производи што се користат за чистење, 

челична волна, сурово и полуобработено стакло 

(освен градежно стакло), стакларија, порцелан, 

фајанс и грнчарија, што не се опфатени со 

другите класи  

кл. 26  тантели, везови, панделки и гајтани, 

петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли, 

вештачко цвеќе  

 

(111)  20430   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2008/545  (220)  20/05/2008 

(181)  20/05/2018 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  ИГМ ВРАТНИЦА, А.Д. - Вратница 

1225 Вратница Општина Јегуновце, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  сина, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови, материи за боење, 

поликолори, глет маси  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо на 

производи за глетување, малтерисување и 

молерисување  

кл. 37  градежни конструкции, 

поправки/глетување и молерисување  

 

(111)  20432   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2008/546  (220)  20/05/2008 
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(181)  20/05/2018 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  ИГМ ВРАТНИЦА, А.Д. - Вратница 

1225 Вратница Општина Јегуновце, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, темно и светло зелена, сина, 

темно и светло сина, жолта, темно и светло 

жолта, црвена, виолетова и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови, материи за боење, 

поликолори, глет маса  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо на 

производи за глетување, малтерисување и 

молерисување  

кл. 37  градежни конструкции, 

поправки/глетување и молерисување  

 

(111)  20435   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2008/547  (220)  20/05/2008 

(181)  20/05/2018 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  ИГМ ВРАТНИЦА, А.Д. - Вратница 

1225 Вратница Општина Јегуновце, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, темно и светло зелена, сина, 

темно и светло сина, жолта, темно и светло 

жолта, црвена, виолетова и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови, материи за боење, 

поликолори, глет маса  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо на 

производи за глетување, малтерисување и 

молерисување  

кл. 37  градежни конструкции, 

поправки/глетување и молерисување  

 

(111)  20509   (151)  11/12/2013 

(210)  TM  2008/1348  (220)  25/09/2008 

(181)  25/09/2018 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за туризам и услуги  ВИСИТ 

МАЦЕДОНИА ДООЕЛ Скопје 

ул. Невеска бр. 2/4-6 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги и организирање 

патувања  

 

(111)  20434   (151)  06/12/2013 

(210)  TM  2008/1600  (220)  22/10/2008 

(181)  22/10/2018 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Винарска Визба „Имако Вино" Дооел 

ул.„Ген. Михајло Апостолски" бр.34/5, 2000 

Штип, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци, вино  
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кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

увоз-извоз  

 

(111)  20493   (151)  20/11/2013 

(210)  TM  2009/462  (220)  13/05/2009 

(181)  13/05/2019 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за промет транспорт 

шпедиција и услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ 

Исмаил дооел увоз-извоз Скопје 

Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црвена и златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29   млеко и млечни производи, масла за 

јадење и масти  

кл. 30  ориз,брашно и призводи од жито, леб, 

сладолед  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

скалдирање стока, организирање патувања  

 

(111)  20384   (151)  12/12/2013 

(210)  TM  2009/693  (220)  13/07/2009 

(181)  13/07/2019 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за промет транспорт 

шпедиција и услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ 

Исмаил дооел увоз-извоз Скопје 

Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  златна , помаранџеста, црвена, бела и 

сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

 

(111)  20490   (151)  04/12/2013 

(210)  TM  2009/900  (220)  11/09/2009 

(181)  11/09/2019 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Прва детска амбасада во светот 

Меѓаши - Република Македонија 

ул.Коста Новаковиќ, бр.22, 1000 Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

ДЕТСКА АМБАСАДА 

 (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  

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  

 

(111)  20479   (151)  08/11/2013 

(210)  TM  2010/1310  (220)  24/11/2010 

(181)  24/11/2020 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги АГРО-ЕЛИ извоз-увоз ДООЕЛ Велес 

ул.Маршал Тито бр.22, Велес, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

Е-ВИТА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, суво 
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грозје, ореви, палмино масло, пченка (пченкарно 

масло), масло од сусам, тофу  

кл. 30  брашно и производи од жито, интегрално 

брашно, макробиотски производи, бисквити, 

крекери, соленки, переци, грицки, снек (ѕпаск) 

храна, фино ситно печиво, ароматични 

препарати за употреба во исхраната, жита 

(приправки од жита), жита (снегулки од сушени 

жита), зоб (продукти врз база на зоб), зобени 

снегулки, зобено брашно, јачмено брашно, 

малтоза, меласа, мелена пченка, мирудии, 

интегрален ориз, прехранбено брашно, 

пченкарни снегулки, пченкарно брашно, 

интегрално 'ржано брашно, овошни слатки, саго, 

ситни јуфки, скробни производи за употреба во 

исхраната, слаткарски производи, слатки од 

интегрално брашно, слатки врз база на бадеми, 

соја (брашно од соја), стапчиња - слатки, 

тапиока, тестенини, тестенини од интегрално 

брашно за исхрана, тарана, цимет, црн шеќер  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

шроизводи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, свежо овошје и 

зеленчук, семиња, билки, жита во зрно /не 

обработени/, ленено брашно, бадеми, ореви, 

оризово брашно, пченица, пченка, 'рж, сусам, 

семе  

 

(111)  20403   (151)  06/12/2013 

(210)  TM  2011/49  (220)  27/01/2011 

(181)  27/01/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за прозводство трговија и 

услуги БИП КОМЕРЦ   ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул.Рокомија бр.39, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  темно црвeна и златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од жита, леб, тесто за слатки и 

слатки, сладолед  

кл. 43  услуги за подгтвување храна и пијалaци  

 

(111)  20436   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2011/58  (220)  28/01/2011 

(181)  28/01/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за промет и услуги ФОБАС 

КОМПАНИ ДОО 

Источна индустриска зона бб, Н. Маџари, 1000 

Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

CLEAN MASTER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белeње 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)  20526   (151)  10/12/2013 

(210)  TM  2011/109  (220)  15/02/2011 

(181)  15/02/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Аце Николовски 

ул. Железничка бр.44 2/4, 1000 Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  кафена и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 31  лешник (со потекло од Македонија)  

 

(111)  20437   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2011/185  (220)  03/03/2011 

(181)  03/03/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Cordis Corporation (a wholly owned 

subsidiary of Johnson & Johnson 

manufacturers and merchants) 

430 Route 22, Bridgewater, NJ, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

POWERFLEX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  балон катетери за ангиопластија  

 

(111)  20438   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2011/224  (220)  10/03/2011 

(181)  10/03/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги РИМЕС ДОО Скопје 

ул.Перо Наков бб, Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  црвена, жолта, златна, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина; месни преработки; 

конзервиран, смрзнат и варен зеленчук, јајца, 

млеко и млечни производи; масла и масти за 

јадење  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со: 

месо, риба, живина; месни преработки 

конзервиран, смрзнат и варен зеленчук, јајца, 

млеко и млечни производи, масла и масти за 

јадење  

 

(111)  20401   (151)  10/12/2013 

(210)  TM  2011/225  (220)  10/03/2011 

(181)  10/03/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за услуги и трговија СТУДИО 

ИНФИНИТО ДОО Скопје 

ул.Христо Смирненски бр.37/5, Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  црна, жолта во нијанси и портокалова во 

нијанси 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  хигиенска нега и нега на убавината на 

луѓето  

 

(111)  20522   (151)  03/12/2013 

(210)  TM  2011/282  (220)  25/03/2011 

(181)  25/03/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  „Ателје Антонија" ДООЕЛ 

Бул.„Јане Сандански" бр.70 лок15, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна, малина-црвена, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  
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кл. 26  тантели, везови, панделки и гајтани, 

петлици, копци, закачки и окца, топуски и 

прекривачи, ѕидни тапети (кои не се од текстил)  

кл. 41  образовни услуги, обука, забав, спортски 

и културни активности  

 

(111)  20441   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2011/325  (220)  07/04/2011 

(181)  07/04/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Трговско друштво за промет на големо 

и мало ГЛОРИ-ГБ ДООЕЛ Скопје 

ул.„Грамос" бр.7а, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

VIEW OPTICS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  врвки за очила, дополнителни леќи 

/оптика/, контактни леќи, кутии за контактни леќи, 

корекциони леќи /оптика/, корекциони стакла 

/оптика/, кутии за очила, навлаки за контактни 

леќи, навлаки за очила, огледала /оптика/, 

оптичарски производи, оптички леќи, оптички 

плочи, оптички стакла, очила за сонце/очила 

против заслепување, очила за заштита од отсјај, 

очила /оптика/, рамки за очила, рамови за очила, 

синџирчиња за очила, стакла за очила  

 

(111)  20402   (151)  10/12/2013 

(210)  TM  2011/339  (220)  11/04/2011 

(181)  11/04/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Кетеринг Тетка Биберче 

бул.Партизански Одреди 82 лок12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, портокалова, црвена, светлокафена, 

кафена, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за приготвување на храна и 

пијалоци  

 

(111)  20443   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2011/377  (220)  21/04/2011 

(181)  21/04/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  ACCLARENT, INC. (a wholly-owned 

subsidiary of Johnson & Johnson 

manufacturers and merchants), 

1525-B O'Brien Drive, Menlo Park, CA 94025, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

TULA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  медицински уред, имено, туба за 

изедначување на притисок со систем за 

внесување, составен од систем за испорака на 

ушната туба, систем за јонтофореза со вклучени 

слушалки, контролни единици, чепови за уши, 

додатоци со различни димензии  

 

(111)  20446   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2011/418  (220)  29/04/2011 

(181)  29/04/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за трговија и услуги ЛУТО 

КОМЕРЦ Љутфи ДООЕЛ  увоз-извоз Скопје 

ул.Цветан Димов бр.116, Скопје, MK 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

обувки  

 

(111)  20448   (151)  05/12/2013 

(210)  TM  2011/426  (220)  04/05/2011 

(181)  04/05/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за промет и услуги ФОБАС 

КОМПАНИ ДОО 

Источна индустриска зона бб, Н.Маџари, 1000 

Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  светло и темно зелена, светло и темно 

портокалова, бела, црна и  црвена 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  шампони за коса  

 

(111)  20466   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2011/477  (220)  13/05/2011 

(181)  13/05/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз 

Градско 

Автопат бб, 1420 Градско, MK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  20467   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2011/478  (220)  13/05/2011 

(181)  13/05/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз 

Градско 

Автопат бб, 1420 Градско, MK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  20468   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2011/479  (220)  13/05/2011 

(181)  13/05/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз 

Градско 

Автопат бб, 1420 Градско, MK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  20471   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2011/480  (220)  13/05/2011 

(181)  13/05/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз 

Градско 

Автопат бб, 1420 Градско, MK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  20527   (151)  11/12/2013 

(210)  TM  2011/495  (220)  16/05/2011 

(181)  16/05/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Коктел Трејд 

с.Голема Речица, MK 

(540)  

JAFFA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење, препарати за чистење, полирање, 
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триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, лосиони 

за коса, препарати за нега на забите  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство н апареа, варење(готвење), 

ладење, сушење, вентилација, снабдување со 

вода и за санитарни намени  

кл. 14  благородни метали и нивните легури и 

производите изработени од нив или преслечени 

со нив, кои не се опфатени со другите класи, 

накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници 

и хронометриски инструменти  

кл. 16  хартија, картони и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјали, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба, машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебелот), материјали за пакување кои не се 

опфатени со другите класи, печатарски букви, 

клишиња  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите 

од нив кои не се опфатени од другите класи, 

кожа од животни, куфери и патни торби, чадори 

за дожд и за сонце, стапови за одење, камшици 

и сарачки производи  

кл. 21  куќни или кунски препарати и садови за 

домаќинството( кои не се од благородни метали 

или преслечени со нив), чешли и сунѓери, четки( 

освен сликарски четки), материјали за правење 

четки, производи кои се користатза чистење, 

челична волна, сурово и полуобработено 

стакло(освен градежно стакло), стакларија, 

порцелан, фајанс и грнчарија кои не се 

опфатени со другите класи  

кл. 25  облека, чевли и капи  

кл. 28  игри и грачки, производи за гимнастика и 

спорт кои не се опфатени со другите класи, 

украси за елка  

кл. 32  беакохолни пијалаци, пијалаци од овошје 

и овошни сокови од портокал со потекло од 

Израел, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци на база на портокал 

со потекло од Израел  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци, 

привремено сместување  

кл. 44  медицински услуги, ветеринарски услуги, 

хигиенска нега и нега на убавина на луѓето и 

животните, услуги од областа на земјоделството, 

градинарството и шумарството  

 

(111)  20457   (151)  07/11/2013 

(210)  TM  2011/625  (220)  07/06/2011 

(181)  07/06/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Коктел Трејд 

172 бб, Голема Речица, Тетово, MK 

(540)  

 

EMPIRE JAFFA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење, триење и нагризување, сапуни, 

парфимерија, етерични масла, козметички 

производи, лосиони за коса, препарати за нега 

на забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарски препарати, 

санитарни препарати за медицински цели, 

диететски супстанци што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење(готвење), 

ладење, сушење, вентилација, снабдување со 

вода и за санитарни намени  

кл. 14  благородни метали и нивните легури и 

производите изработени од нив или преслечени 

со нив, кои не се опфатени со другите класи, 

накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници 

и хронометриски инструменти  

кл. 16  хартија, картони и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјали, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба, машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебелот), материјали за пакување кои не се 
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опфатени со другите класи, печатарски букви, 

клишиња  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите 

од нив кои не се опфатени од другите класи, 

кожа од животни, куфери и патни торби, чадори 

за дожд и за сонце, стапови за одење, камшици 

и сарачки производи  

кл. 21  куќни или кунски препарати и садови за 

домаќинството (кои не се од благородни метали 

или преслечени со нив), чешли и сунѓери, четки 

(освен сликарски четки), материјали за правење 

четки, производи кои се користатза чистење, 

челична волна, сурово и полуобработено стакло 

(освен градежно стакло), стакларија, порцелан, 

фајанс и грнчарија кои не се опфатени со 

другите класи  

кл. 25  облека, чевли и капи  

кл. 28  игри и грачки, производи за гимнастика и 

спорт кои не се опфатени со другите класи, 

украси за елка  

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. 32  безалкохолни пијалаци, пијалаци од 

овошје и овошни сокови од портокал со потекло 

од Израел, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци на база на портокал 

со потекло од Израел  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци, 

привремено сместување  

кл. 44  медицински услуги, ветеринарски услуги, 

хигиенска нега и нега на убавина на луѓето и 

животните, услуги од областа на земјоделството, 

градинарството и шумарството  

 

(111)  20484   (151)  18/11/2013 

(210)  TM  2011/635  (220)  09/06/2011 

(181)  09/06/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Трговско друштво за производство, 

промет и услуги ЕУРО-ЛИНС ДООЕЛ увоз-

извоз  

с.Градец, Крива Паланка, MK 

(540)  

 

(591)  сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не се 

опфатени со другите класи, покривки за кревети 

и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

облека, текстил и текстилни производи  

 

(111)  20486   (151)  18/11/2013 

(210)  TM  2011/636  (220)  09/06/2011 

(181)  09/06/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Трговско друштво за производство, 

промет и услуги ЕУРО-ЛИНС ДООЕЛ увоз-

извоз  

с.Градец, Крива Паланка, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  црна и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не се 

опфатени со другите класи, покривки за кревети 

и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

облека, текстил и текстилни производи  

 

(111)  20485   (151)  18/11/2013 

(210)  TM  2011/637  (220)  09/06/2011 

(181)  09/06/2021 

(450)  31/12/2013 
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Гласник 20/6, декември 2013, Скопје  

(732)  Трговско друштво за производство, 

промет и услуги ЕУРО-ЛИНС ДООЕЛ увоз-

извоз  

с.Градец, Крива Паланка, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не се 

опфатени со другите класи, покривки за кревети 

и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

облека, текстил и текстилни производи  

 

(111)  20519   (151)  28/11/2013 

(210)  TM  2011/669  (220)  17/06/2011 

(181)  17/06/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  ДПТУ Рептил ДООЕЛ 

ул. Пандил Шишков бр. 1 лок. 1 1000 Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  зелена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со: 

прехрамбени производи, пијалаци, тутун, 

средство 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, свежо 

овошје и зеленчук, храна за бебиња, пелени, 

игри и играчки, тоалетна хартија  

 

(111)  20499   (151)  05/12/2013 

(210)  TM  2011/705  (220)  20/06/2011 

(181)  20/06/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно плава, жолта, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детски крем  

 

(111)  20500   (151)  05/12/2013 

(210)  TM  2011/706  (220)  20/06/2011 

(181)  20/06/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно плава, жолта, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детски крем  

 

(111)  20501   (151)  05/12/2013 

(210)  TM  2011/748  (220)  07/07/2011 

(181)  07/07/2021 
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Гласник 20/6, декември 2013, Скопје  

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД 

ДООЕЛ Скопје  and подружница 1 МАЈ ТАЈМ 

Скопје 

ул.Орце Николов бр.98/1-5 Скопје-Центар, MK 

and ул. Кеј 13-ти Ноември бр.ГТЦ кат/сек36-

лок.577 Скопје-Центар, MK 

(740)  СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ 

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црно, бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури и 

производи од скапоцени метали или обложени 

со нив, што не се опфатени со другите класи; 

накит, скапоцени камења; хорологиски и 

хронометриски инструменти  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  

 

(111)  20494   (151)  05/12/2013 

(210)  TM  2011/786  (220)  19/07/2011 

(181)  19/07/2021 

(450)  31/12/2013 

(300)  Z201170116  31/01/2011  SI 

(732)  Tobacna Ljubljana d.o.o. 

Cesta 24, junija 90 Ljubljana-Crnucel 1231, SI 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, обработен или необработен, 

производи од тутун, замени за тутун кои не се за 

медицински потреби, цигари, цигарилоси, пури, 

рачни машини за правење цигари, туби за 

цигари, филтери за цигари, хартија за цигари, 

кибрити и додатоци за пушачи  

 

(111)  20521   (151)  12/12/2013 

(210)  TM  2011/791  (220)  21/07/2011 

(181)  21/07/2021 

(450)  31/12/2013 

(300)  302011004754.5  26/01/2011  DE 

(732)  Daimler AG 

Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart, DE 

(740)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ 

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(540)  

 

COMPACTSPACE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и нивни делови 

(опфатени со класа 12)  

 

(111)  20520   (151)  12/12/2013 

(210)  TM  2011/792  (220)  21/07/2011 

(181)  21/07/2021 

(450)  31/12/2013 

(300)  302011004752.9  26/01/2011  DE 

(732)  Daimler AG 

Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart, DE 

(740)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ 

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(540)  

BIGSPACE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и нивните делови 

(опфатени со класа 12)  

 

(111)  20335   (151)  11/11/2013 

(210)  TM  2011/801  (220)  22/07/2011 

(181)  22/07/2021 

(450)  31/12/2013 
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Гласник 20/6, декември 2013, Скопје  

 

(732)  Друштво за трговија, посредување и 

услуги АМСМ УСЛУГИ - ТРЕЈД ДОО - СКОПЈЕ 

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.51, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна, жолта, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  трговија, посредување и услуги со опрема 

за станици за технички преглед  

 

(111)  20334   (151)  11/11/2013 

(210)  TM  2011/802  (220)  22/07/2011 

(181)  22/07/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за трговија, посредување и 

услуги АМСМ УСЛУГИ - ТРЕЈД ДОО - СКОПЈЕ 

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.51, 

Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  бела, црна, жолта, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  трговија, посредување и услуги со опрема 

за станици за технички прегледи  

 

(111)  20333   (151)  11/11/2013 

(210)  TM  2011/803  (220)  22/07/2011 

(181)  22/07/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  АМСМ УСЛУГИ-АМСМ КЛУБ МОБИЛИТИ 

ДОО Скопје  

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.54/7, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  жолта, црвена, бела, плава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовна услуга - издавање Списание  

 

(111)  20338   (151)  11/11/2013 

(210)  TM  2011/804  (220)  22/07/2011 

(181)  22/07/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Осигурително брокерско друштво 

МОБИЛИТИ БРОКЕР АД - Скопје 

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.54/3, 

Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  жолта и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување  

 

(111)  20339   (151)  11/11/2013 

(210)  TM  2011/805  (220)  22/07/2011 

(181)  22/07/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за посредување и советување 

АМСМ УСЛУГИ КОНСАЛТИНГ ДОО - СКОПЈЕ 

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.51, 

Скопје, MK 

(540)  

 

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

(510, 511) 

кл. 35  водење на работење  

 

(111)  20517   (151)  12/12/2013 

(210)  TM  2011/806  (220)  22/07/2011 

(181)  22/07/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  АМСМ УСЛУГИ-ПЕТРОЛ ДОО Скопје 

ул.Лазо Трповски бб, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  жола, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на нафтени 

деривати на мало  

 

(111)  20336   (151)  11/11/2013 

(210)  TM  2011/808  (220)  22/07/2011 

(181)  22/07/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за услуги информации АМСМ 

УСЛУГИ-СЛУЖБА ЗА ПОМОШ И 

ИНФОРМАЦИИ ДОО – Скопје ул.Митрополит 

Теодосиј Гологанов бр.51, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, жолта, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни и сервисни услуги  

 

(111)  20461   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2011/827  (220)  28/07/2011 

(181)  28/07/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за преработка на овошје и 

зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз 

Струмица 

ул. Населано место без уличен систем бб, 

Дабиле, Струмица, MK 

(740)  АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ  

СКОПјЕ 

бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, зелена, портокалова и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервиран зеленчук (ајвар)  

 

(111)  20329   (151)  11/11/2013 

(210)  TM  2011/829  (220)  29/07/2011 

(181)  29/07/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за туризам угостителство и 

трговија АВИОТУРС ТРАВЕЛ СЕРВИС ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 

ул.Лисец бр.120 Скопје-Аеродром, MK 

(740)  СЕНЗАЛ ДООЕЛ Скопје 

ул. Сава Ковачевиќ бр.47a лок.бр.10, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  светло сина, темно сина, бела и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани за невижен 

имот  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање на патувања, 

организирање крстарења, придружување 

патници, превезување патници, резервации за 

превоз, резервации за патувања, разгледување 

на културни знаменитости и обиколки  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

настава, забава, спортски и културни активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци, 

привремено сместување, бироа за сместување 

(хотели, агенции), изнајмување за времено 

сместување, резервирање за сместување, 

услуги во барови, бифеа, кафетерии (експрес 

ресторани), услуги на кампови за летување, 

служење храна и пијалоци, резервирање хотели, 

пансиони, мотели, ресторани, ресторани со 

самопослужување, летувалишта  

 

(111)  20515   (151)  28/11/2013 

(210)  TM  2011/831  (220)  29/07/2011 

(181)  29/07/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  ДПТУ „ВЕБСПОТ" ДОО увоз-извоз 

Скопје 

ул.Лермонтова 3/6, 1000 Скопје, MK 

(540)  

G R O U P E R 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариска работа  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патување  

кл. 45  правни работи; лични и општествени 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединци  

 

(111)  20518   (151)  12/12/2013 

(210)  TM  2011/832  (220)  01/08/2011 

(181)  01/08/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Коста ДИМОВ 

ул.Букурешка бр.105, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  светло зелена и темно зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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. 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 

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 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  

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  



 

Трговски Марки  155 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

настава; забава; спортски и културни активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци; 

привремено сместување  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни услуги; 

хигиенска нега и нега на убавината на луѓето 

или животните; услуги од областа на 

земјоделството, градинарството и шумарството  

 

(111)  20332   (151)  13/11/2013 

(210)  TM  2011/834  (220)  01/08/2011 

(181)  01/08/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  ART SU ARMATURLERI VE YAPI 

MALZEMELERI SANAYI TICARET LIMITED 

SIRKETI 

ZUMRUTEVLER MAHALLESI, FILIZ SOKAK, NO: 

29/B, MALTEPE-ISTANBUL, TR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање на пареа, готвење, ладење, сушење, 

вентилирање, снабдување со вода и санитарни 

потреби  

 

(111)  20439   (151)  05/12/2013 

(210)  TM  2011/859  (220)  05/08/2011 

(181)  05/08/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Societe des Produits NESTLE S.A.  

1800 Vevey, CH 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, жолто-златна, кафеава, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

 

(111)  20492   (151)  05/12/2013 

(210)  TM  2011/1008  (220)  23/09/2011 

(181)  23/09/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Империал Тобако ТКС а.д. Скопје 

ул. 11ти Октомври бр.125, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  бела, сина, златна, сребрена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, било препработен или 

непреработен; производи од тутун; цигари; пури; 

замени за тутун, од кои ниту една не е за 

медицински или лековити цели; кибрити и 

производи за пушачите  

 

(111)  20495   (151)  05/12/2013 

(210)  TM  2011/1047  (220)  05/10/2011 

(181)  05/10/2021 

(450)  31/12/2013 
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(732)  Трговско друштво за новинско 

издавачка дејност и графичко производство 

ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје 

ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, портокалова 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  

кл. 35  демонстрација на производи; економски 

прогнози, информации за дејноста, истражувања 

за дејностите; изнајмување рекламен простор, 

изнајмување рекламен материјал, јавно 

мислење (испитување на јавното мислење); 

книги (книговодство) консултации врзани за 

прашањата на персоналот; лицитација 

(продажба на лицитација), објавување рекламни 

текстови, обработка на текстови, огласување 

/рекламирање/; пазар (побарувачка на пазарот), 

пазар (проучување на пазарот), плакатирање 

/огласување/; помош во управување со 

индустриски или трговски претпријатија, 

пребарувања за дејности, преписи на 

соопштенија; претплата на весници (услуги за 

претплата на весници) / за трето лице/, 

промоција/продажба на трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот/ 

маркетинг/; распределба /дистрибуција/ на 

примероци, рекламна документација (уредување 

на рекламна документација), рекламна хроника, 

рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), 

ширење рекламен материјал / трактати, 

проспекти, печатени примероци/  

кл. 41  наградни игри  

 

(111)  20313   (151)  12/12/2013 

(210)  TM  2011/1049  (220)  05/10/2011 

(181)  05/10/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  ЛУТО КОМЕРЦ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул.Цветан Димов бр.116, MK 

(540)  

 

(591)  црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

обувки  

 

(111)  20516   (151)  28/11/2013 

(210)  TM  2011/1060  (220)  07/10/2011 

(181)  07/10/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за производство, трговија, 

услуги и градежништво АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ 

ДОЕЛ експорт-импорт Скопје 

ул.Орце Николов бр.182а, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, плава, црна 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање  

кл. 36  работи поврзани со недвижности  

кл. 37  градежни работи, проектирање, изградба 

на згради, надзор, продажба  

 

(111)  20429   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2011/1188  (220)  09/11/2011 

(181)  09/11/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги СИТИ ЦЕНТРАЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 

ДООЕЛ увоз-извоз СКОПЈЕ 

ул.Исаија Мажовски бр.26-32, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  хотели  

 

(111)  20372   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2011/1263  (220)  06/12/2011 

(181)  06/12/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  ТОДОРОВСКИ БОГДАН 

Ул.Народен фронт бр.31, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  зелена и сива, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  ракија  

 

(111)  20373   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2011/1264  (220)  06/12/2011 

(181)  06/12/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  ТОДОРОВСКИ БОГДАН 

Ул.Народен фронт бр.31, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена и жолта, портокалова, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  ракија  

 

(111)  20374   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2011/1265  (220)  06/12/2011 

(181)  06/12/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  ТОДОРОВСКИ БОГДАН 

Ул.Народен фронт бр.31, 1000 Скопје, MK 

(540)  
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(591)  жолто и портокалова, црно, зелено 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  ракија  

 

(111)  20428   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2011/1373  (220)  29/12/2011 

(181)  29/12/2021 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги САВАОТ ГРЕИС ДООЕЛ Струмица 

ул.Браќа Миладинови бр.32, 2400 Струмица, 

MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, зелена, бела и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи - 

рекламирање, ширење на рекламен материјал 

(трактати, проспекти печатени материјали, 

примероци), компјутеризирана работа со 

датотеки, on-line рекламирање по пат на 

компјутерска мрежа, објавување рекламни 

текстови; изнајмување рекламен простор; 

односи со јавност; марекгиншки истражувања, 

рекламен простор (изнајмување рекламен 

простор), компјутерски датотеки (средување на 

информации во компјутерски датотеки), 

телевизиско рекламирање, телевизиски 

реклами, комерцијални информации и 

советување на потрошувачите [продавница за 

советување на потрошувачи, помош за 

комерцијално или индустриско работење, 

администрација (комерцијална администрација) 

на издавањето лиценци за стоки и услуги за 

други лица), анализа на цените, претставување 

на стоките, изложби (организирање изложби) од 

комерцијален и рекламен карактер, издавање 

лиценци за стоки и услуги за други лица, 

(комерцијална администрација на издавањето 

лиценци за стоки и услуги за други лица), 

малопродажба (презентација на стоки на 

комуникациски медиуми за малопродажба), 

организирање трговски саеми за комерцијални 

или рекламни цели, проценки (бизнис проценки), 

бизнис информации, бизнис истражување, 

бизнис проучување, фактурирање, лепење 

плакати, претставување на стоките, 

дистрибуција на примероци, ангажирање 

манекени за рекламирање или промовирање на 

производи, компјутерско рекламирање преку 

интернет, рекламирање преку радио, услуги за 

набавки за трети лица; услуги при увоз и извоз 

како и услуги при продажба на големо и мало на: 

месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, 

конзервирано, смрзнато, сушено и вареноовошје 

и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и 

млечни производи, масла и масти за јадење, 

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); миридии; 

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, пиво, минерална 

и сода вода и други безалкохолни пијалаци, 

пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и 



 

Трговски Марки  159 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје  

други препарати за производство на пијалаци, 

алкохолни пијалаци, тутун, производи за 

пушачите, кибрит  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока  

 

(111)  20306   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/71  (220)  24/01/2012 

(181)  24/01/2022 

(450)  31/12/2013 

(300)  010258697  12/09/2011  EM 

(732)  Beats Electronics, LLC  

1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa 

Monica, CA 90404, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

URBEATS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  слушалки; футроли за носење слушалки; 

микрофони; аудио звучници; звучници; аудио 

опрема, имено, медиа плеери, преносни медиа 

плеери, медиа плеери за автомобили, ДВД 

плеери за автомобили, ЦД плеери за 

автомобили, дигитални аудио плеери, преносни 

дигитални аудио плеери, дигитални аудио 

плеери за автомобили; мобилни телефони и 

опрема, имено, целуларни телефони, паметни 

(смарт) телефони, и слушалки за преносни 

телефони; лични дигитални асистенти и 

безжични рачни дигитални електронски уреди за 

комуникација, снимање, организирање, пренос, 

манипулирање, чување и преглед на текст, 

податоци, слики и аудио фајлови; компјутери; 

аудио компоненти, имено, кабли за напојување и 

кабли за пренос на звуци и слики  

 

(111)  20290   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/74  (220)  25/01/2012 

(181)  25/01/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ 

ул.Андреја Стојановиќ бр.9, Тетово, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

URSOLISIN 

(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)  20291   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/75  (220)  25/01/2012 

(181)  25/01/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Yahoo! Inc. 

701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

FLICKR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер за употреба при 

управување на бази на податоци; компјутерски 

софтвер за пренос на податоци од терминал на 

компјутер (аплоудинг/uploading), манипулирање, 

и зголемување на дигиталната содржина, 

документи, фотографии, слики, видеа, и аудиа; 

компјутерски софтвер за поврзување на етикети 

на метаподатоци со фотографски и останати 

медиски датотеки како би овозможиле 

пронаоѓање на механизам за пребарување и 

софтвер колекции на база на податоци архива и 

нивна размена онлајн (на линија), и за 

поврзување на етикети на метаподатоци со 

посетени веб страници, за правење врски кои 

корисниците можат да ги одржат за себе и 
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разменуваат со групи он-лајн (на линија) и 

етикетирање на веб страници  

кл. 38  комуникациски услуги преку електронски 

компјутерски терминали и мобилни телефони; 

услуги на телекомуникација преку е-маил 

електронски поштенски услуги; електронски 

пренос на пораки, слики, и преку компјутерски 

терминали и мобилни телефони; давање 

форуми на врска (он-лајн) за расправи и 

електронски огласни плочи/плочи за пораки за 

пренос на пораки помеѓу корисници во областа 

на генерален интерес; давање он-лајн (на врска) 

електронски огласни плочи за пренос на пораки 

помеѓу компјутерски корисници, а врзано за 

лични фотографии  

кл. 39  услуги на електронско складирање на 

дигитални содржини вклучувајќи текст, 

фотографии, слики, видео и аудио  

кл. 40  услуги на дигитално подобрување на 

фотографии; услуги на изменување и/или 

ретуширање на фотографски слики  

кл. 41  услуги на списанија он-лајн (на врска), 

имено блогови кои се однесуваат на генерален 

интерес на блогери; услуги на фотографии; 

давање на информации во областа на 

фотографија  

 

(111)  20292   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/76  (220)  25/01/2012 

(181)  25/01/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги ТЕМПО ПРОФИЛИ 99 ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

Качанички пат-Инд.Зона бб, Визбегово, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, сива и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало на 

ПВЦ алуминиумска столарија, штрафови, 

гелендери, брави, панел врати и окови  

 

(111)  20293   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/77  (220)  25/01/2012 

(181)  25/01/2022 

(450)  31/12/2013 

(300)  2012-000382  06/01/2012  JP 

(732)  NIKON CORPORATION 

12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 

JP 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  фото апарати; дигитални фото апарати; 

леќи за фото апарати; батерии и полначи за 

батерии за фото апарати и дигитални фото 

апарати; далечински управувачи за фото 

апарати и дигитални фото апарати; футроли за 

фото апарати и дигитални фото апарати; траки 

(нараменици, ремен) за фото апарати и 

дигитални фото апарати; компјутерски софтвер; 

футроли специјално направени за фотографски 

апарати и инструменти; филтери за 

ултравиолетови зраци, за фотографија; филтери 

(фотографија); блиц светилки (фотографија); 

батериски светилки (фотографија); исфрлувачи 

на бленди (фотографија); бленди (фотографија); 

дијапозитиви (фотографија); калеми (котури) 

(фотографија); сталаци за фотографски апарати; 

фолии (фотографија); визири, фотографски; 

стативи за фото апарати; епидијаскоп; мобилни 

телефони; преносни телефони; паметни 

телефони (smartphones); фолии за заштита на 

екран на дигитални фото апарати  

 

(111)  20294   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/78  (220)  26/01/2012 

(181)  26/01/2022 

(450)  31/12/2013 
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(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)  зелена, светло зелена и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

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

мирудии; мраз  

кл. 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. 35  услуги за продажба на големо и мало на: 

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; 

храна за бебиња; кафе, чај, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе, брашно и 

производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, 

квасец, прашок за печење; сол, сенф, оцет, 

сосови (како мирудии), 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; фластери, 

жилети, лепила за канцелариска и куќна 

употреба, куќни или кујнски апарати и садови за 

домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен 

сликарски четки), игри и играчки, украси за елка  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци  

 

(111)  20295   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/80  (220)  27/01/2012 

(181)  27/01/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

ХАИРМОНИ ДОО Скопје 

бул.Јане Сандански бр.109А, Скопје-

Аеродром, MK 

(740)  АЦТ! - ДОО Скопје 

ул. Црвена вода бр.7/13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сива, бела, зелена, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи, 

промовирање на продажбата за трети лица, 

малопродажба (презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми за малопродажба)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување, бифеа, 

кафетерии [експрес ресторани], служење храна 

и пијалаци, снек барови  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни услуги; 

услуги на хигиена и разубавување на луѓе или 

животни; земјоделски, градинарски и шумски 

услуги, фризерски салони, козметички салони, 

маникирање, масажа, салони (козметички 

салони), салони (фризерски салони), 

пресадување коса, услуги со солариум, услуги со 

сауна  

 

(111)  20296   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/81  (220)  27/01/2012 

(181)  27/01/2022 
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(450)  31/12/2013 

 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 

СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  бела, црна, сива, зелена, жолто-кафена 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  оцет  

кл. 32  овошни сокови; овошни сирупи 

(безалкохолни); овошни пијалаци (безалкохолни 

овошни пијалаци)  

 

(111)  20297   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/82  (220)  27/01/2012 

(181)  27/01/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 

СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  бела, црна, сива, зелена, жолто-кафена 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  оцет  

кл. 32  овошни сокови; овошни сирупи 

(безалкохолни); овошни пијалаци (безалкохолни 

овошни пијалаци)  

 

(111)  20298   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/83  (220)  27/01/2012 

(181)  27/01/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 

СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  сива, бела, црна 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 
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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  

 

(111)  20299   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/84  (220)  27/01/2012 

(181)  27/01/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 

СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  сива, бела, црна 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  20300   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/85  (220)  27/01/2012 

(181)  27/01/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 

СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  портокалова, зелена, бела 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  20301   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/86  (220)  27/01/2012 

(181)  27/01/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  BEOHEMIJA - INHEM d.o.o. 

Pancevacka bb, Zrenjanin, RS 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

DEUS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детергенти во прав и течни детергенти  

 

(111)  20302   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/87  (220)  30/01/2012 

(181)  30/01/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ 

ул.Андреја Стојановиќ бр.9, Тетово, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  
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FLUTOXIL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебеиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  20303   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/88  (220)  30/01/2012 

(181)  30/01/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Everest S.A. 

14B Building, New Airport, El. Venizelos, Spata 

P.C. 190 19, GR 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување  

кл. 43  услуги на ресторани за брза храна (fast 

food)  

 

(111)  20304   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/89  (220)  30/01/2012 

(181)  30/01/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Sanovel Ilac San. ve Tic. A.S. 

Buyukdere Caddesi Dereboyu Sokak, Zagra Is 

Merkezi Maslak 34398 Istanbul, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

AYRA-SANOVEL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарани 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)  20305   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/90  (220)  31/01/2012 

(181)  31/01/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Nufarm Australia Limited 

103-105 Pipe Road, Laverton North, Victoria 

3026, AU 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

NUPRID 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  производи за уништување штетници, 

фунгициди, хербициди, инсектициди  

 

(111)  20307   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/91  (220)  31/01/2012 

(181)  31/01/2022 

(450)  31/12/2013 

(300)  85/454,955  24/10/2011  US 

(732)  Ford Motor Company Incorporated in 

United States of America, Delaware 

One American Road, Dearborn, Michigan 48126, 

US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  
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FORD GO FURTHER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги за дистрибуција на големо и за 

салони за малопродажба во областа на нови и 

користени моторни возила, делови и прибор; 

промовирање на продажбата на стоки и услуги 

на други лица во автомобилската индустрија, 

преку распространување на промотивни 

материјали и информации за производите преку 

"он-лајн" глобална компјутерска мрежа, преку 

дистрибуција на печатени материјали, аудио и 

визуелни наснимени содржини, телевизиски и 

радио содржини, "он-лајн" рекламирање и 

промотивни натпревари; услуги за 

малопродажни салони во областа на 

автомобилите, автомобилски делови и прибор; 

услуги при продажба на мало и големо во 

областа на автомобилите (дилерства)  

 

(111)  20308   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/92  (220)  31/01/2012 

(181)  31/01/2022 

(450)  31/12/2013 

(300)  85/454,957  24/10/2011  US 

(732)  Ford Motor Company Incorporated in 

United States of America, Delaware 

One American Road, Dearborn, Michigan 48126, 

US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

FORD GO FURTHER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила, конкретно автомобили, 

камиони, комбиња, возила како спортски 

помагала и нивни структурни делови и машини  

 

(111)  20309   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/94  (220)  26/01/2012 

(181)  26/01/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  зелена, сива металик/сребрена/ и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  крем за ден со матични клетки од јаболко и 

маслиново масло  

 

(111)  20310   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/95  (220)  26/01/2012 

(181)  26/01/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  зелена, сива металик/сребрена/ и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  крем за ноќ со матични клетки од јаболко и 

маслиново масло  

 

(111)  20311   (151)  27/12/2013 
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(210)  TM  2012/96  (220)  02/02/2012 

(181)  02/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Abbott Medical Optics Inc. 

1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, CA 92705-

4933, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

TECNIS ITEC 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарски, апарати и инструменти, вештачки 

екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; 

прибор за шиење рани; хируршки рачни 

инструменти, медицински апарати и 

инструменти, особено системи за имплантација 

и достава (ставање) интраокуларни леќи  

 

(111)  20312   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/100  (220)  02/02/2012 

(181)  02/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги БЕНЗ ОИЛ ДОО Струмица 

ул.„Ленинова" бр.бб ГТЦ/Глобал-2 кат 

Струмица , MK 

540)  

 

(591)  зелена и жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало на 

нафта и нафтени деривати  

 

(111)  20314   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/101  (220)  06/02/2012 

(181)  06/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  GENERAL MOTORS LLC, a limited liability 

company organized and existing under the laws 

of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of 

Michigan 48265-3000, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

STINGRAY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили  

 

(111)  20315   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/110  (220)  08/02/2012 

(181)  08/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Sanofi Pasteur 

2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FR 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

DULTAVAX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, вакцини  

 

(111)  20316   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/112  (220)  08/02/2012 

(181)  08/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  STEVIAFARMA INDUSTRIAL S/A 

Rua Stevia, 300 - Parque Industrial Bandeirantes 

- Maringa - Parana, BR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  
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(591)  бела, зелена, жолта, жолто-кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  засладувачи  

 

(111)  20318   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/116  (220)  06/02/2012 

(181)  06/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство и трговија 

СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

ул.Железничка бб, 6000 Охрид, MK 

(540)  

 

SLOVIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода, и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

безалкохолни пијалаци  

кл. 43  услуги на подготвување на пијалаци  

 

(111)  20321   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/118  (220)  09/02/2012 

(181)  09/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  LA PASTERIA S.A. 

14B Building, New Airport, El. Venizelos, Spata 

P.C. 190 19, GR 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

LA PASTERIA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на ресторани  

 

(111)  20322   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/119  (220)  09/02/2012 

(181)  09/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Зоран Милошоски 

ул.Јордан Пиперката бр.9, 6000 Охрид, MK 

(540)  

JURA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

безалкохолни пијалаци  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци  

 

(111)  20323   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/120  (220)  10/02/2012 

(181)  10/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за производство, трговија, 

инженеринг и услуги ДУНА КОМПЈУТЕРИ ДОО 

експорт-импорт Скопје 

бул.Октомвриска Револуција бр.18, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, 

ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА 

ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 
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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 и слика, магнетски носачи 

на податоци, дискови за снимање, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, регистар каси, 

машини за сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери, апарати за гаснење 

пожар  

кл. 35  огласување, водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат на 

истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пиjалаци; 

привремено сместување  

 

(111)  20328   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/122  (220)  10/02/2012 

(181)  10/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  The Polo/Lauren Company, L.P. A New 

York Limited Partnership 

650 Madison Avenue New York, New York 

10022, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

RALPH LAUREN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  производи од кожа, имено, актовки, 

ранци, торби за плажа, акт чанти, бастуни, 

футроли за картички, рачни торби, футроли за 

клучеви, кожни ремени за рамо, чадори за сонце, 

џебни паричници, чанти, торбички, ученички 

торби, ученички чанти, торби со ремен за едно 

рамо, кеси за пазарење, куфери, торби за 

облека, торби за купување, ковчези за патување, 

мали патни торби, чадори, паричници  

кл. 25  машка, женска и детска облека, обувки и 

капи  

 

(111)  20330   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/123  (220)  10/02/2012 

(181)  10/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  The Polo/Lauren Company, L.P. A New 

York Limited Partnership 

650 Madison Avenue New York, New York 

10022, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  производи од кожа, имено, актовки, 

ранци, торби за плажа, акт чанти, бастуни, 

футроли за картички, рачни торби, футроли за 

клучеви, кожни ремени за рамо, чадори за сонце, 

џебни паричници, чанти, торбички, ученички 

торби, ученички чанти, торби со ремен за едно 

рамо, кеси за пазарење, куфери, торби за 

облека, торби за купување, ковчези за патување, 

мали патни торби, чадори, паричници  

кл. 25  машка, женска и детска облека, обувки и 

капи  

 

(111)  20331   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/125  (220)  10/02/2012 
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(181)  10/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Wm.WRIGLEY Jr. Company 

410 North Michigan Avenue, Chicago, IL 60611, 

US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кондиторски производи, гума за џвакање, 

гума за џвакање од која се прават балончиња, 

слатки, пеперминт бонбони, бонбони кои 

содржат ароматизирана течност и таблетки за 

лижење  

 

(111)  20337   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/126  (220)  10/02/2012 

(181)  10/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Hearst Communications, Inc. A 

corporation of the State of Delaware 

300 West 57th Street New York, New York 10019, 

US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

COSMO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски апликациски софтвер за 

мобилни телефони, преносни медиа плеери, 

таблети, рачни компјутери, имено, софтвер за 

интеграција на текст, аудио, графики, 

неподвижни слики и подвижни слики во 

интерактивна достава за мултимедијални 

апликации; електронски публикации достапни за 

превземање од интернет, имено списанија кои 

содржат фотографски, видео и прозаични 

презентации кои прикажуваат новости од мода, 

убавина, патувања, уредување на домови, врски, 

луксузни добра, здравје и фитнес, технологија, 

кариери и познати личности  

кл. 16  периодични изданија, публикации, 

списанија и печатени материјали  

кл. 41  услуги за забава, имено, обезбедување 

на интернет страна кој содржи фотографски, 

видео и прозаични презентации кои содржат 

новости од мода, убавина, патувања, уредување 

на домови, врски, луксузни добра, здравје и 

фитнес, технологија, кариери и познати 

личности; ставање на располагање на он-лајн 

публикации во форма на статии и информации 

од областа на мода, убавина, патувања, 

уредување на домови, врски, луксузни добра, 

здравје и фитнес, технологија, кариери и 

познати личности  

 

(111)  20340   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/127  (220)  10/02/2012 

(181)  10/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Hearst Communications, Inc. A 

corporation of the State of Delaware 

300 West 57th Street New York, New York 10019, 

US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

COSMOPOLITAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски апликациски софтвер за 

мобилни телефони, преносни медиа плеери, 

таблети, рачни компјутери, имено, софтвер за 

интеграција на текст, аудио, графики, 

неподвижни слики и подвижни слики во 

интерактивна достава за мултимедијални 
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апликации; електронски публикации достапни за 

превземање од интернет, имено списанија кои 

содржат фотографски, видео и прозаични 

презентации кои прикажуваат новости од мода, 

убавина, патувања, уредување на домови, врски, 

луксузни добра, здравје и фитнес, технологија, 

кариери и познати личности  

кл. 16  периодични изданија, публикации, 

списанија и печатени материјали  

кл. 41  услуги за забава, имено, обезбедување 

на интернет страна кој содржи фотографски, 

видео и прозаични презентации кои содржат 

новости од мода, убавина, патувања, уредување 

на домови, врски, луксузни добра, здравје и 

фитнес, технологија, кариери и познати 

личности; ставање на располагање на он-лајн 

публикации во форма на статии и информации 

од областа на мода, убавина, патувања, 

уредување на домови, врски, луксузни добра, 

здравје и фитнес, технологија, кариери и 

познати личности  

 

(111)  20341   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/128  (220)  10/02/2012 

(181)  10/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  БРИГАДА ДИЗАЈН ДООЕЛ 

ул.Варшавска 62б, 1000 Скопје, MK 

(740)  ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат 

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  хартија, картон, печатени работи, графички  

репродукции, слики и модели  

кл. 41  филмска продукција, продукција на 

музички радио, радио и телевизиски програми, 

филмски студија  

кл. 42  дизајн, графички дизајн, индустриски 

дизајн, дизајн на интернет, изработка на 

компјутерски програми, компјутерски бази на 

податоци  

 

(111)  20343   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/132  (220)  13/02/2012 

(181)  13/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Зоран Милошоски 

ул.Јордан Пиперката бр.9, 6000 Охрид, MK 

(540)  

GUGTA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

безалкохолни пијалаци  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци  

 

(111)  20344   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/133  (220)  15/02/2012 

(181)  15/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Bristol-Myers Squibb & Gilead Sciences, 

LLC. 

333 Lakeside Drive, Foster City, California 

94404, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

АТРИПЛА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  20345   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/134  (220)  15/02/2012 

(181)  15/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Gilead Sciences Limited 

IDA Business and Technology Park Carrigtohill, 

Co.Cork , IE 

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

(540)  

ЕВИПЛЕРА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  20346   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/135  (220)  15/02/2012 

(181)  15/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.) 

No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken, JP 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

SHIFT_ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  бродови/чамци и делови и опрема за 

истите; автомобили, електрични возила 

вклучувајќи електрични автомобили, вагони, 

камиони, комбиња, спортски теренски возила, 

автобуси, рекреативни возила (RV), спортски 

коли, тркачки коли, камионети, виљушкари, и 

трактори за влечење (трактори) и структурни 

делови и опрема за истите; моторни возила со 

две тркала, велосипеди и делови и опрема за 

истите; двоколки; механизми-кипери; механизми-

туркачи; механизми-влекачи; трактори (влечни 

машини); мотори и машини за земјени возила; 

осовини за возила; трансмисија на енергија и 

брзини за машини; амортизери; кочници; мотори 

со наизменична струја/мотори со еднонасочна 

струја, за земјени возила; аларми против кражба 

за возила; гумени етикети со лепак за поправка 

на гуми и тркала; сите вклучени во 

меѓународната класа 12  

кл. 37  поправка и одржување на автомобили, 

електрични возила вклучувајќи електрични 

автомобили, вагони, камиони, комбиња, спортски 

теренски возила, автобуси, рекреативни возила 

(RV), спортски коли, тркачки коли, камионети, 

виљушкари, и трактори за влечење (трактори) и 

структурни делови и опрема за истите; 

обезбедување информации за поправка и 

одржување на автомобили, електрични возила 

вклучувајќи електрични автомобили, вагони, 

камиони, комбиња, спортски теренски возила, 

автобуси, рекреативни возила (RV), спортски 

коли, тркачки коли, камионети, виљушкари, и 

трактори за влечење (трактори) и структурни 

делови и опрема за истите; поправка и 

одржување на машини и инструменти за мерење 

или тестирање; поправка и одржување на 

машини и апарати за дистрибуција или контрола 

на енергија; поправка и одржување на роторни 

конвертори; поправка и одржување на фазни 

модификатори  

 

(111)  20347   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/136  (220)  15/02/2012 

(181)  15/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.) 

No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken, JP 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата; сурови 

вештачки смоли, пластични материи во сурова 

состојба; смеси за гаснење пожар; производи за 

калење и заварување; материи за штавење; 

лепливи материи што се користат во 

индустријата; материјали за премачкување на 

стакло (хемикалии); смеси (хемикалии) за 

поправка на ветробрански стакла; препарати за 

чистење (хемикалии); спојувачи (хемикалии) за 
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спојување на површини; материјали (хемикалии) 

за премачкување за осветлување и заштита на 

површината на авотомобилски делови (тело, 

тркала, гуми); средства (хемикалии) за заштита 

од вода за прозори; закиселена вода за полнење 

на батерии; адитиви (хемикалии -) за масла; 

адитиви, хемикалии, средство за ладење за 

клима уреди; адитиви, хемикалии за моторни 

горива; течности за кочници за автомобили; 

течности за ладење за мотори за возила; 

течност за системи за навигација за автомобили; 

смола за врзување и полнење при поправка на 

возила; хемиски препарати за поправка и 

одржување на возила; чистачи на деловите за 

вбризгување гориво; течности за трансмисија во 

автомобили; адитиви за радијатори за 

превенција од рѓа; антистатични препарати, кои 

не се за употреба во домаќинството  

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови; средства за 

заштита од 'рѓа; материи за боење; средства за 

нагризување; метали во листови и во прав за 

сликарите, декоратерите, печатарите и 

уметниците; намази за шасии за возила; масла 

против рѓа за возила; подлоги; намази за 

спојување; подлоги за површини кои треба да се 

бојосуваат; препарати против рѓа  

кл. 3  препарати за чистење, полирање, триење 

и нагризување; парфимерија, есенцијални 

масла, козметички производи, лосиони за коса; 

течности за чистење ветробрански стакла; 

течности за чистење на автомобилски делови; 

восок за полирање; препарати за полирање и 

заштитни препарати за надворешните површини 

на автомобилите; антистатични препарати за 

употреба во домаќинството; парфеми; колонски 

води; автомобилски препарати за чистење; 

препарати за отстранување на 'рѓа; препарати за 

пресликување и отстранување на боја; 

препарати за чистење за отстранување на 

заптивки  

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување; горива (вклучително 

и течни горива за мотори) и материи за 

осветлување; масти и масла за возила; моторно 

масло; масло за кочници за автомобили; масло 

за системи за навигација за автомобили; мазива 

за трансмисија во автомобили; маст за 

подмачкување; рицинусово масло за техничка 

употреба  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска употреба; 

дезодоранси, кои не се за лична употреба; кутии 

за прва помош, наполнети  

 

(111)  20348   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/137  (220)  15/02/2012 

(181)  15/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.) 

No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken, JP 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

железарија, мали метални предмети; производи 

од обичен метал што не се вклучени во другите 

класи; тапи за шишиња направени од метал; 

кутии и држачи за картички [метал]; картички за 

идентификација од метал; приврзоци за клучеви 

(накит или синџирчиња) од неблагородни 

метали; статуи и фигурини (статуетки) од 

автомобили направени од обични метали; 

метални кутии за алати (празни)  

кл. 8  рачни алати и направи (за рачна 

употреба); прибор за јадење; сетови за маникир; 

сетови за педикир; бричеви [рачни алатки]; 

клештички за кутикули; пинцети за кутикули; 

секачи; алатки за сечење [рачни алатки]; алатки 

за резбање [рачни алатки]; турпии [алатки]; 

полирки за нокти, електрични или не електрични; 

чекани [рачни алатки]; рачни дупчалки [рачни 

алатки]; турпии за полирање нокти и грицкалки, 

електрични или неелектрични; турпии за нокти и 
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клештички; клешти за кршење јаткасти овошја; 

ножици; штравцигери; прибори за бричење; 

сребрени чинии [ножеви, виљушки, лажици]; 

вилушкасти клучеви [рачни алатки]; прибор за на 

маса [ножеви, виљушки, лажици]; клучеви за 

одвртување [рачни алатки]  

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури и 

производи од скапоцени метали или обложени 

со нив, што не се опфатени со другите класи; 

хорологиски и хронометриски инструменти; тапи 

за шишиња направени од скапоцени метали; 

колекционерски монети; копчиња за манжетни; 

рачни часовници и часовници; приврзоци за 

клучеви (накит или синџирчиња) од скапоцени 

метали; значки (накит); значки за вратоврски од 

скапоцени метали; украсни промотивни беџови 

(округли)  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив што 

не се опфатени со другите класи; печатени 

работи; фотографии; канцелариски материјали; 

држачи за пасош; корици за книги; кутии за 

бизнис картички направени од картон; држачи за 

бизнис картички [неблагородни метали]; 

календари; хартиени подметнувачи; држачи за 

бизнис картички за на биро; дневници; торбички 

за подароци; репродукции од графичка 

уметност; кесиња за оброци; држачи за 

потсетници; штипки за пари; бележници; 

хартиени бележници; тегови за хартија; држачи 

за моливи и пенкала; чаши за моливи; моливи; 

пенкала; фото албуми (исто наречени и 

споменари); постери; штампани ливчиња за 

лотарија (кои не се играчки); налепници; 

налепници и пресликувачи; бележници за 

пишување; бележници / папки за состаноци; 

тетратки; држачи за бележници; папки со патент; 

ленти за држење клучеви  

кл. 18  кожа и имитации на кожа и производи 

направени од овие материјали, што не се 

вклучени во другите класи; торби и куфери; 

сонцебрани и стапови за одење; ташни за 

компјутери направени од кожа; ранци; актовки; 

футроли и држачи за картички; ташнички за 

монети, кои не се направени од благородни 

метали; папки, направени од кожа; кожни 

приврзоци за клучеви и футроли; етикети за 

багаж; штипки за пари (кожа); кожни етикети за 

име; етикети за багаж; тетратки, направени од 

кожа; држачи за бележници направени од кожа; 

торби за пазарење; чадори; паричници; папки со 

патент (кожа); индустриски контејнери за 

пакување од кожа; козметички куфери [празни]  

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи што не се опфатени со другите класи, 

од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина, 

рогови, коски, слонова коска, китова коска, 

школки, килибар, седеф, морска пена и замените 

за сите овие материјали или производи од 

пластика; тапи за шишиња, неметални; 

затварачи за шишиња, неметални; столици; 

ладала за лична употреба, неелектрични; рамки 

за слики; статуи и фигурини (статуетки) од 

автомобили направени од смола; перници 

[мебел]; душеци; кутии за алат (неметални)  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

стаклени производи, порцелански и керамички 

предмети што не се вклучени во другите класи; 

тапи за шишиња направени од метал; шолји од 

кинески порцелан; скари за кампување; 

подметнувачи, кои не се од хартија или од 

платно; кеси за ладење; декоративни 

послужавници направени од кристал; стакларија 

за употреба во домаќинството; изолирани 

контејнери за пијалаци; јапонски стапчиња; 

држачи за ПЕТ шишиња (контејнери); кошници 

за пикник (полни -), вклучувајќи чинии; бокали; 

преносни разладувачи; шишиња за вода од 

не'ргосувачки челик кои може повторно да се 

употребуваат; статуи и фигурини (статуетки) од 

автомобили направени од стакло; тоалетни 

торбички, полни; шолји за патување; високи 

чаши (садови за пиење) направени од стакло; 

високи чаши, направени од нескапоцени метали; 

вазни  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои не се 

опфатени со другите класи; покривки за кревети 

и маси; подметнувачи (текстил за на маса); 

пешкири за голф; ќебенца; пешкири; банери; 

знамиња, нехартени; прекривачи за мебел од 

текстил; марамчиња од текстил; волнени платна 

(кои не се "траки за краевите на татами 

подлоги")  

кл. 25  облека, обувки, капи; каиши [облека]; 

качкети; кашмир шалови; реплики од делови на 
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тркачките автомобили Формула 1, имено возачки 

ракавици; реплики од делови на тркачките 

автомобили Формула 1, имено тркачки 

комбинезони; ракавици; голф маици; шешири; 

јакни; плетена облека; женски блузи; кожни 

јакни; вратоврски; ветровки; заштитна работна 

облека (различна од онаа за заштита од незгоди 

или повреди); шалови, муфови; кошули; чевли; 

гумирани јакни; визири за сонце (капи); џемпери; 

горни тренерки  

кл. 26  тантела и везови, панделки и гајтани; 

петлици, закачки и окца, топуски и игли; украсни 

промотивни беџови (округли); брошеви 

[додатоци за облека]; токи [додатоци за облека]; 

токи (чевли -); ленти за држење клучеви, очила 

за сонце, мали електронски апарати, мали 

шишенца, беџови  

кл. 27  килими, килимчиња, простирки и 

бришачи, линолеум и други материјали за подни 

прекривки; ѕидни тапети (што не се од текстил); 

простирки од тапацир за багажник за 

автомобили; подни простирки за автомобили; 

килими; подни прекривки; простирки; килимчиња  

кл. 28  игри и играчки; предмети за гимнастика и 

спорт што не се опфатени со другите класи; 

реплики од делови на тркачките автомобили 

Формула 1, имено изложбени кабинети (играчки); 

реплики од делови на тркачките автомобили 

Формула 1, имено возачки ракавици; 

автомобилчиња играчки на батерии со 

далечинско управување; алатки за поправање 

на откорната трева (додатоци за голф); реплики 

од делови на тркачките автомобили Формула 1, 

имено екрани за брзинометар (играчки); реплики 

од делови на тркачките автомобили Формула 1, 

имено мини шлемови (играчки); реплики од 

делови на тркачките автомобили Формула 1, 

имено мини предници (играчки); реплики од 

делови на тркачките автомобили Формула 1, 

имено мини управувачки волани (играчки); 

реплики од делови на тркачките автомобили 

Формула 1, имено управувачки волани (играчки); 

топчиња за голф; сталци за топчиња за голф; 

светлечки и звучни играчки; минијатурни лиени 

возила;  мини-колички (играчки); прибори за 

рачна изработка на играчки фигури; плишани 

играчки; реплики на модели од возила; возила 

играчки за возење; скии; полнети играчки; игри и 

играчки во форма на реплики шлемови; 

платформа (diamond) игри, шаховски игри, дама 

(сет за дама), карти за играње; машини и 

апарати за игри, опрема за билјард  

кл. 30  слатки, чоколадо; ментол за слатки; чај; 

пијалаци (базирани на чоколадо -); пијалаци 

(базирани на кафе-); пијалаци (базирани на чај-); 

бисквити; бонбони за храна; кафе; кафе 

(непржено -); колачиња  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пива); 

алкохолни пијалаци кои содржат овошје; 

пијалаци (дестилирани -); ракии; коктели; 

алкохоли [пијалаци]; водка; виски; вино  

кл. 34  производи за пушачи; пепелници за 

пушачи; запалки за пушачи; кутии за пури; кутии 

за цигари  

 

(111)  20349   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/138  (220)  15/02/2012 

(181)  15/02/2022 

(450)  31/12/2013 
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(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги за малопродажба или 

големопродажба на различни стоки, имено 

автомобили, нивни делови и опрема 

(исклучувајќи го нивниот транспорт); услуги за 

огласување и рекламирање за автомобили; 

промовирање за јавната свест за електрични 

моторни возила и за промените во животниот 

стил кои тие ги предизвикуваат; обезбедување 

веб страници кои овозможуваат информации за 

потрошувачите за електрични автомобили и 
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информации кои се однесуваат на купување на 

такви автомобили; дилерство во областа на 

моторни возила; обезбедување информации за 

електрични возила, имено информации за 

потрошувачите и информации за споредба на 

цените; промовирање на производи и услуги за 

други преку управување со мотивациони 

наградни програми кои вклучуваат дистрибуција 

на километражни кредити за ЕВ (електрични 

возила); информативни услуги, имено 

обезбедување на информации за споредба на 

цените во областа на горивата  

кл. 37  поправка и одржување на автомобили, 

електрични возила вклучувајќи електрични 

автомобили, вагони, камиони, комбиња, спортски 

теренски возила, автобуси, возила за рекреација 

(RV), спортски автомобили, тркачки коли, 

камионети, виљушкари, и трактори за влечење 

(трактори), и структурни делови и опрема за нив; 

обезбедување информации за поправки и 

одржување на возила, електрични возила 

вклучувајќи електрични автомобили вагони, 

камиони, комбиња, спортски теренски возила, 

автобуси, возила за рекреација (RV), спортски 

автомобили, тркачки коли, камионети, 

виљушкари, и трактори за влечење (трактори), и 

структурни делови и опрема за нив; поправка 

или одржување на машини и инструменти за 

мерење или тестирање; поправка или 

одржување на машини и апарати за 

дистрибуција или контрола на енергија; поправка 

или одржување на роторни конвертори; 

поправка или одржување на фазни 

модификатори; поправка или одржување на 

полначи; поправка или одржување на батерии и 

келии; поправка или одржување на мотори со 

внатрешно согорување; поправка или 

одржување на делови од мотори со внатрешно 

согорување; поправка или одржување на 

стартери за мотори и машини, кои не се за 

земјени возила; поправка или одржување на 

делови за AЦ мотори и ДЦ мотори; поправка или 

одржување на АЦ генератори и СЦ генератори; 

поправка или одржување на генератори за 

електрична енергија; поправка или одржување 

на електрични жици или кабли; поправка или 

одржување на телекомуникациски направи и 

апарати; поправка или одржување на 

телефонски апарати; поправка или одржување 

на делови и додатоци за телекомуникациски 

машини и апарати; поправка и одржување на 

телематски апарати за возила; поправка или 

одржување на апарати за автоматско 

информирање за завршено полнење; поправка 

или одржување на навигациски системи за 

возила; поправка или одржување на електронски 

машини, апарати и нивни делови; поправка или 

одржување на системи за далечинско 

управување; поправка или одржување на 

електроди; поправка или одржување на 

магнетни јадра; поправка или одржување на 

отпорни жици; услуги за помош на пат, поточно 

одговарање на повици за помош на пат, промена 

на дупнати гуми, обезбедување на гориво во 

нужда, стартување на батерии, и обезбедување 

на батерии во нужда; обезбедување услуги за 

состојбата на возилото, имено статус на 

полнењето, потребно време за целосно 

полнење, статус за прекин на полнењето, 

целосно полнење; обезбедување услуги за 

состојбата на возилото, имено статус на 

полнењето, потребно време за целосно 

полнење, статус за прекин на полнењето, 

целосно полнење; обезбедување информации 

за состојбата на возилото, имено потсетување 

на возачот да го прикачи возилото за да се 

наполнат батериите; услуги за одржување на 

возила, имено обезбедување електронски 

аларми преку интернет кои ги информираат 

сопствениците за времето за сервис на возилото  

кл. 38  комуникација по мобилни телефони; 

комуникација со компјутерски терминали; 

комуникација по телефон; 

позајмување/изнајмување на комуникациска 

опрема, вклучувајќи телефони, факсимил 

машини; информации во врска со комуникација 

на информации (вклучувајќи информации преку 

кабелски и радио комуникациски мрежи); 

комуникација по е-пошта; информации во врска 

со комуникациски мрежи преку компјутерски 

терминали; коминикација преку VAN (МДВ - 

мрежа на додадена вредност); обезбедување 

телекомуникациски врски со глобална 

компјутерска мрежа; обезбедување кориснички 
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влез на сигналите за глобално позиционирање 

за цели на навигација; обезбедување кориснички 

влез на интернет; комуникација на информации 

со писма, слики и звук преку е-пошта и 

компјутери; обезбедување кориснички влез во 

глобална компјутерска мрежа; телематска 

поддршка преку сервисни и аларм центри за 

транспорт и сообраќај за поврзување на повици 

за целите на интервенција и помош за лица и 

возила во случај на незгоди, хаварии или 

кражби; обезбедување на услуги за поврзување 

и пристап до електронски комуникациски мрежи, 

за трансмисија и превземање или прием на 

аудио, видео или мултимедијални содржини; 

обезбедување пристап до дигитална музика на 

интернет; телекомуникации, имено прием, 

координирање и препраќање на далечински 

повици за состојбата на возилата; 

телекомуникации, имено прием, координирање и 

препраќање на далечински повици во нужда; 

трансмисија на текст, звук и аларм пораки и 

сигнали, мерки, звук, слики, видео, позиции, 

движења и информации за состојбата помеѓу 

земјени возила како и помеѓу 

машини/мотори/батерии и машини и мноштво од 

дата центри и телематски системи, телефони 

или персонални компјутери; телекоминикациски 

услуги, имено електронска трансмисија на 

информации за сопственици на возила и возачи, 

вклучувајќи информации кои помагаат во 

пронаоѓање на украдени возила; компјутерски 

поддржана трансмисија на сигнали за механизми 

за заклучување на возила; телематски услуги, 

имено услуги за набљудување на енергија, 

имено, прикажување или снимање на времето 

или степенот на користење и контрола на 

електрицитетот кој се користи од селектирани 

направи преку телематски системи; телематски 

услуги, имено услуги за набљудување на 

енергија за други, имено прикажување или 

снимање на времето или степенот на користење 

и контрола на електрицитетот кој се користи од 

селектирани направи преку телематски системи; 

телекомуникации, имено трансфер на податоци, 

имено, патни и возачки информации преку 

телематски системи; комуникација преку 

телематски системи, имено за прикажување на 

патни и возачки информации; телекоминикации, 

имено трансфер на податоци, имено генерални 

информации како и информации за колите, 

сообраќајот и патиштата преку телематски 

системи; телекомуникации, имено, трансфер на 

податоци и апликациски софтвер; 

телекомуникациски услуги, имено електронска 

трансмисија на говорни пораки и податоци  

кл. 39  превозни информации; автомобилски 

транспорт; бродски транспорт, транспортно 

брокерство; изнајмување возила и лизинг услуги; 

помош при ситуации на хаварија на моторите кај 

возилата, вклучувајќи влечење и транспорт; 

транспорт на патниците по земја, вода и воздух; 

информациски услуги, имено обезбедување на 

информации за времето, вести, сообраќајни 

информации, информации за пристигање и 

полетување на летови; ГПС (Глобален 

позиционен систем) навигациски услуги, имено, 

обезбедување најдобро предвидени рути за 

возачи, навигациски услуги преку интернет и 

помош при одредување на дестинацијата; ГПС 

(Глобален позиционен систем) навигациски 

услуги, имено, звучни рути и помош за лоцирање 

и услуги за олеснување преку компоненти 

вградени во моторни возила, имено, 

трансмитери, приемници, микропроцесори, 

софтвер, целуларни телефони, и електрична 

архитектура сите во однос со глобален 

позиционен систем и сателитска технологија и 

центар за услуги за потрошувачи; обезбедување 

на места за полнење со електрична енергија за 

возила; услуги за паркирање на возила; 

изнајмување возила; обезбедување информации 

во врска со локациите и достапноста на 

бензински пумпи; обезбедување информации во 

врска со локациите и достапноста на места за 

полнење со електрична енергија за возила  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; спортски 

и културни активности; планирање, промоција, 

управување и одржување на трки со моторни 

возила; сите како услуги за забава; 

спонзорирање активности на трки со моторни 

возила; обезбедување он-лајн магазини во 

областа на автомобилите, модата, забавата и 

стилот; он-лајн објавување на електронски 

магазини; инструкции за возење на возила; 
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инструкции за возење на возила, имено, 

обезбедување на информации за економично 

возење; обезбедување дигитална музика [која не 

може да се превзема] на интернет  

кл. 42  услуги на информации за времето; 

одржување на он-лајн општествени веб 

страници кои содржат информации за 

електрични возила за сопствениците на 

електрични возила; он-лајн услуги на 

управување системи кои на далечина им 

овозможуваат на корисниците да ги гледаат, 

следат, програмираат, управуваат и 

контролираат батериските системи и системите 

за климатизација во електрични возила; 

далечинско следење и обезбедување на 

резултатите од степенот на наполнетост на 

автомобилската батерија; обезбедување на 

инспекциски програми за користени возила; 

услуги за дилерство на моторни возила; услуги 

во нужда и обезбедување на пат, имено, 

далечинско заклучување и отклучување на 

вратите во возилата, детекција и информирање 

на сопствениците на возлото за тоа; следење на 

полнењето на батериите и информирање на 

возачот за статусот на полнењето; следење на 

електричните системи кои се користат во 

земјени возила; cледење на електричните 

системи кои се користат во земјени возила  

кл. 45  обезбедување веб страници кои содржат 

информации во врска со промени во животниот 

стил како резултат на употребата на електрични 

автомобили; далечинско местење и вклучување 

на полнењето на батеријата и климатизерот во 

електрични возила; услуги на помош на пат во 

нужда, посебно одговарање на повици за итна 

помош за повредени или болни патници; услуги 

на следење на возила за безбедносни намери, 

имено автоматско информирање за активирање 

на воздушните перничиња, автоматско 

информирање при судир и инфомирање на 

операторот за абнормален статус на возилото; 

услуги во нужда и обезбедување на пат, имено 

следење на украдени возила, нивно 

детектирање и информирање на сопствениците 

на возилото; управување при возење на 

тинејџери, имено следење, наоѓање и 

алармирање на сопствениците на моторното 

возило за тоа дали возачите тинејџери ја 

надминале дозволената брзина или ја 

напуштиле предходно утврдената географска 

област за безбедносни и сигурносни цели со 

користење на глобален позиционен систем; 

персонализирани услуги за други кои вклучуваат 

правење резервации за полнење електрични 

возила на далечина, обезбедени преку телефон, 

е-пошта или текстуални пораки; 

персонализирани услуги за други кои вклучуваат 

местење на климатизацијата во возила 

обезбедени преку телефон, е-пошта или 

текстуални пораки; правење резервации на 

местата за електрично полнење на возила; 

персонализирани услуги за други кои вклучуваат 

правење побарани лични аранжмани и 

резервации и обезбедување специфични 

информации за потрошувачите за да се 

постигнат индивудуалните потреби сите 

обезбедени преку телефон, е-пошта или 

текстуални пораки  

 

(111)  20350   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/139  (220)  15/02/2012 

(181)  15/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.) 

No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken, JP 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски услуги вклучувајќи 

финансиски услуги поврзани со автомобили, 

заеми, лизинг, брокерство за купување на рати, 

хипотекарни заеми, заеми за оперативен 

капитал, лизинг за опрема, продавање и 

купување на капитал од осигурани хартии од 
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вредност (ABS) и побарувања; продажба и 

гарантирање осигурувања; сите предходно 

споменати услуги исклучувајќи ги услугите на 

кредитни картички, услугите на дебитни 

картички, и услуги поврзани со плаќање  

 

(111)  20351   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/140  (220)  15/02/2012 

(181)  15/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.) 

No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken, JP 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  млазни мотори кои не се за земјени 

возила; мотори кои не се за земјени возила; 

електрични мотори кои не се за земјени возила; 

турбини кои не се за земјени возила; машини кои 

не се за земјени возила; делови за мотори за 

земјени возила имено, пригушувачи, делови од 

клипови, прстени со мазива, каиши, 

цилиндрични блокови, резервоари за масло, 

капаци по мерка, замајци, куќишта за замајци, 

цилиндрични глави, капаци за мотор, покривки 

за мотор, клипови, прстени за клипови, брегасти 

осовини и електрични регулатори, зглобни 

чекреци, грана - издувна, грана за вшмукување 

воздух, грана - води, пумпи за гориво, пумпи за 

вода, пумпи за вбрзигување на гориво, пумпа - 

вбризгувачи,  контролори на времето за 

вбризгување на гориво, филтри за гориво, 

филтри за воздух, филтри за масло, чистачи на 

воздухот, механички и електрични регулатори, 

вентилатори за разладни системи, разладувачи 

за масло, вентили, стартери, стартери за 

мотори, свеќички, V- каиши, високонапонски 

кабли, точки на спојување, издувни цевки, 

заптивки, радијатори, сетови за лепење, 

евапоратори, карбуратори, направи за 

согорување, магнетски запалки, и делови за 

гореспоменатите производи сите вклучени во 

класа 7; компресори, турбо компресори, турбо 

компресори-за издувни гасови, воздушни-

компресори,  турбокомпресори, мотори со 

едносмерна струја, гератори со едносмерна 

струја, мотори со наизменична струја, 

генератори со наизменична струја, електрични 

генератори, воздушни компресори, пумпи за 

подмачкување, хидраулични пумпи, пумпи за 

воздух, пумпи за масло, пумпи за гориво, 

хидраулични пумпи, електрични генератори, 

вентили за контрола на пумпи,  алтернатори, 

кондензатори за воздух и делови за 

гореспоменатите производи сите вклучени во 

класа 7; автоматски носачи, машини и апарати 

за справување со карго,  подвижни ленти, 

пневматски транспортери, кранови и делови и 

опрема за гореспоменатите производи сите 

вклучени во класа 7  
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кл. 1  хемиски производи за индустријата; сурови 

вештачки смоли, пластични материи во сурова 

состојба; смеси за гаснење пожар; производи за 

калење и заварување; материи за штавење; 

лепливи материи што се користат во 

индустријата; материјали за премачкување на 

стакло (хемикалии); смеси (хемикалии) за 

поправка на ветробрански стакла; препарати за 

чистење (хемикалии); спојувачи (хемикалии) за 

спојување на површини; материјали (хемикалии) 

за премачкување за осветлување и заштита на 

површината на авотомобилски делови (тело, 

тркала, гуми); средства (хемикалии) за заштита 

од вода за прозори; закиселена вода за полнење 

на батерии; адитиви (хемикалии -) за масла; 

адитиви, хемикалии, средство за ладење за 

клима уреди; адитиви, хемикалии за моторни 

горива; течности за кочници за автомобили; 

течности за ладење за мотори за возила; 

течност за системи за навигација за автомобили; 

смола за врзување и полнење при поправка на 

возила; хемиски препарати за поправка и 

одржување на возила; чистачи на деловите за 

вбризгување гориво; течности за трансмисија во 

автомобили; адитиви за радијатори за 

превенција од рѓа; антистатични препарати, кои 

не се за употреба во домаќинството  

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови; средства за 

заштита од 'рѓа; материи за боење; средства за 

нагризување; метали во листови и во прав за 

сликарите, декоратерите, печатарите и 

уметниците; намази за шасии за возила; масла 

против рѓа за возила; подлоги; намази за 

спојување; подлоги за површини кои треба да се 

бојосуваат; препарати против рѓа  

кл. 3  препарати за чистење, полирање, триење 

и нагризување; парфимерија, есенцијални 

масла, козметички производи, лосиони за коса; 

течности за чистење ветробрански стакла; 

течности за чистење на автомобилски делови; 

восок за полирање; препарати за полирање и 

заштитни препарати за надворешните површини 

на автомобилите; антистатични препарати за 

употреба во домаќинството; парфеми; колонски 

води; автомобилски препарати за чистење; 

препарати за отстранување на 'рѓа; препарати за 

пресликување и отстранување на боја; 

препарати за чистење за отстранување на 

заптивки  

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување; горива (вклучително 

и течни горива за мотори) и материи за 

осветлување; масти и масла за возила; моторно 

масло; масло за кочници за автомобили; масло 

за системи за навигација за автомобили; мазива 

за трансмисија во автомобили; маст за 

подмачкување; рицинусово масло за техничка 

употреба  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска употреба; 

дезодоранси, кои не се за лична употреба; кутии 

за прва помош, наполнети  
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кл. 6  обични метали и нивните легури; 

железарија, мали метални предмети; производи 

од обичен метал што не се вклучени во другите 

класи; тапи за шишиња направени од метал; 

кутии и држачи за картички [метал]; картички за 

идентификација од метал; приврзоци за клучеви 

(накит или синџирчиња) од неблагородни 

метали; статуи и фигурини (статуетки) од 
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автомобили направени од обични метали; 

метални кутии за алати (празни)  

кл. 8  рачни алати и направи (за рачна 

употреба); прибор за јадење; сетови за маникир; 

сетови за педикир; бричеви [рачни алатки]; 

клештички за кутикули; пинцети за кутикули; 

секачи; алатки за сечење [рачни алатки]; алатки 

за резбање [рачни алатки]; турпии [алатки]; 

полирки за нокти, електрични или не електрични; 

чекани [рачни алатки]; рачни дупчалки [рачни 

алатки]; турпии за полирање нокти и грицкалки, 

електрични или неелектрични; турпии за нокти и 

клештички; клешти за кршење јаткасти овошја; 

ножици; штравцигери; прибори за бричење; 

сребрени чинии [ножеви, виљушки, лажици]; 

вилушкасти клучеви [рачни алатки]; прибор за на 

маса [ножеви, виљушки, лажици]; клучеви за 

одвртување [рачни алатки]  

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури и 

производи од скапоцени метали или обложени 

со нив, што не се опфатени со другите класи; 

хорологиски и хронометриски инструменти; тапи 

за шишиња направени од скапоцени метали; 

колекционерски монети; копчиња за манжетни; 

рачни часовници и часовници; приврзоци за 

клучеви (накит или синџирчиња) од скапоцени 

метали; значки (накит); значки за вратоврски од 

скапоцени метали; украсни промотивни беџови 

(округли)  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив што 

не се опфатени со другите класи; печатени 

работи; фотографии; канцелариски материјали; 

држачи за пасош; корици за книги; кутии за 

бизнис картички направени од картон; држачи за 

бизнис картички [неблагородни метали]; 

календари; хартиени подметнувачи; држачи за 

бизнис картички за на биро; дневници; торбички 

за подароци; репродукции од графичка 

уметност; кесиња за оброци; држачи за 

потсетници; штипки за пари; бележници; 

хартиени бележници; тегови за хартија; држачи 

за моливи и пенкала; чаши за моливи; моливи; 

пенкала; фото албуми (исто наречени и 

споменари); постери; штампани ливчиња за 

лотарија (кои не се играчки); налепници; 

налепници и пресликувачи; бележници за 

пишување; бележници/папки за состаноци;  

тетратки; држачи за бележници; папки со патент; 

ленти за држење клучеви  

кл. 18  кожа и имитации на кожа и производи 

направени од овие материјали, што не се 

вклучени во другите класи; торби и куфери; 

сонцебрани и стапови за одење;  ташни за 

компјутери направени од кожа; ранци; актовки; 

футроли и држачи за картички; ташнички за 

монети, кои не се направени од благородни 

метали;  папки, направени од кожа; кожни 

приврзоци за клучеви и футроли; етикети за 

багаж; штипки за пари (кожа); кожни етикети за 

име; етикети за багаж; тетратки, направени од 

кожа; држачи за бележници направени од кожа; 

торби за пазарење; чадори; паричници; папки со 

патент (кожа); индустриски контејнери за 

пакување од кожа; козметички куфери [празни]  

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи што не се опфатени со другите класи, 

од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина, 

рогови, коски, слонова коска, китова коска, 

школки, килибар, седеф, морска пена и замените 

за сите овие материјали или производи од 

пластика; тапи за шишиња, неметални; 

затварачи за шишиња, неметални; столици; 

ладала за лична употреба, неелектрични; рамки 

за слики; статуи и фигурини (статуетки) од 

автомобили направени од смола; перници 

[мебел]; душеци; кутии за алат (неметални)  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

стаклени производи, порцелански и керамички 

предмети што не се вклучени во другите класи; 

тапи за шишиња направени од метал; шолји од 

кинески порцелан; скари за кампување; 

подметнувачи, кои не се од хартија или од 

платно; кеси за ладење; декоративни 

послужавници направени од кристал; стакларија 

за употреба во домаќинството; изолирани 

контејнери за пијалоци; јапонски стапчиња; 

држачи за ПЕТ шишиња (контејнери); кошници 

за пикник (полни -), вклучувајќи чинии; бокали; 

преносни разладувачи; шишиња за вода од 

не'ргосувачки челик кои може повторно да се 

употребуваат; статуи и фигурини (статуетки) од 

автомобили направени од стакло; тоалетни 

торбички, полни; шолји за патување; високи 

чаши (садови за пиење) направени од стакло; 
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високи чаши, направени од нескапоцени метали; 

вазни  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои не се 

опфатени со другите класи; покривки за кревети 

и маси; подметнувачи (текстил за на маса); 

пешкири за голф; ќебенца; пешкири; банери;  

знамиња, нехартени; прекривачи за мебел од 

текстил; марамчиња од текстил;  волнени платна 

(кои не се "траки за краевите на татами 

подлоги")  

кл. 25  облека, обувки, капи; каиши [облека]; 

качкети; кашмир шалови; реплики од делови на 

тркачките автомобили Формула 1, имено возачки 

ракавици; реплики од делови на тркачките 

автомобили Формула 1, имено тркачки 

комбинезони; ракавици; голф маици; шешири; 

јакни; плетена облека; женски блузи; кожни 

јакни; вратоврски; ветровки; заштитна работна 

облека (различна од онаа за заштита од незгоди 

или повреди); шалови, муфови; кошули; чевли; 

гумирани јакни; визири за сонце (капи); џемпери; 

горни тренерки  

кл. 26  тантела и везови, панделки и гајтани; 

петлици, закачки и окца, топуски и игли; украсни 

промотивни беџови (округли); брошеви 

[додатоци за облека]; токи [додатоци за облека]; 

токи (чевли -); ленти за држење клучеви, очила 

за сонце, мали електронски апарати, мали 

шишенца, беџови  

кл. 27  килими, килимчиња, простирки и 

бришачи, линолеум и други материјали за подни 

прекривки; ѕидни тапети (што не се од текстил); 

простирки од тапацир за багажник за 

автомобили; подни простирки за автомобили; 

килими; подни прекривки; простирки; килимчиња  

кл. 28  игри и играчки; предмети за гимнастика и 

спорт што не се опфатени со другите класи;  

реплики од делови на тркачките автомобили 

Формула 1, имено изложбени кабинети (играчки); 

реплики од делови на тркачките автомобили 

Формула 1, имено возачки ракавици; 

автомобилчиња играчки на батерии со 

далечинско управување; алатки за поправање 

на откорната трева (додатоци за голф); реплики 

од делови на тркачките автомобили Формула 1, 

имено екрани за брзинометар (играчки); реплики 

од делови на тркачките автомобили Формула 1, 

имено мини шлемови (играчки); реплики од 

делови на тркачките автомобили Формула 1, 

имено мини предници (играчки); реплики од 

делови на тркачките автомобили Формула 1, 

имено мини управувачки волани (играчки); 

реплики од делови на тркачките автомобили 

Формула 1, имено управувачки волани (играчки); 

топчиња за голф; сталци за топчиња за голф; 

светлечки и звучни играчки; минијатурни лиени 

возила;  мини-колички (играчки); прибори за 

рачна изработка на играчки фигури; плишани 

играчки; реплики на модели од возила; возила 

играчки за возење; скии; полнети играчки; игри и 

играчки во форма на реплики шлемови; 

платформа (diamond) игри,  шаховски игри, дама 

(сет за дама), карти за играње; машини и 

апарати за игри, опрема за билјард  

кл. 30  слатки, чоколадо; ментол за слатки; чај; 

пијалоци (базирани на чоколадо -); пијалоци 

(базирани на кафе-); пијалоци (базирани на чај-); 

бисквити; бонбони за храна; кафе; кафе 

(непржено -); колачиња  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива); 

алкохолни пијалоци кои содржат овошје; 

пијалоци (дестилирани -); ракии; коктели; 

алкохоли [пијалоци]; водка; виски; вино  

кл. 34  производи за пушачи; пепелници за 

пушачи; запалки за пушачи; кутии за пури; кутии 

за цигари  
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(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги за малопродажба или 

големопродажба на различни стоки, имено 

автомобили, нивни делови и опрема 

(исклучувајќи го нивниот транспорт); услуги за 

огласување и рекламирање за автомобили; 

промовирање за јавната свест за електрични 

моторни возила и за промените во животниот 

стил кои тие ги предизвикуваат; обезбедување 

веб страници кои овозможуваат информации за 

потрошувачите за електрични автомобили и 

информации кои се однесуваат на купување на 

такви автомобили; дилерство во областа на 

моторни возила; обезбедување информации за 

електрични возила, имено информации за 

потрошувачите и информации за споредба на 

цените; промовирање на производи и услуги за 

други преку управување со мотивациони 

наградни програми кои вклучуваат дистрибуција 

на километражни кредити за ЕВ (електрични 

возила); информативни услуги, имено 

обезбедување на информации за споредба на 

цените во областа на горивата  

кл. 37  поправка и одржување на автомобили, 

електрични возила вклучувајќи електрични 

автомобили, вагони, камиони, комбиња, спортски 

теренски возила, автобуси, возила за рекреација 

(RV), спортски автомобили, тркачки коли, 

камионети, виљушкари, и трактори за влечење 

(трактори), и структурни делови и опрема за нив; 

обезбедување информации за поправки и 

одржување на возила, електрични возила 

вклучувајќи електрични автомобили вагони, 

камиони, комбиња, спортски теренски возила, 

автобуси, возила за рекреација (RV), спортски 

автомобили, тркачки коли, камионети, 

виљушкари, и трактори за влечење (трактори), и 

структурни делови и опрема за нив; поправка 

или одржување на машини и инструменти за 

мерење или тестирање; поправка или 

одржување на машини и апарати за 

дистрибуција или контрола на енергија; поправка 

или одржување на роторни конвертори; 

поправка или одржување на фазни 

модификатори; поправка или одржување на 

полначи; поправка или одржување на батерии и 

келии; поправка или одржување на мотори со 

внатрешно согорување; поправка или 

одржување на делови од мотори со внатрешно 

согорување; поправка или одржување на 

стартери за мотори и машини, кои не се за 

земјени возила; поправка или одржување на 

делови за AЦ мотори и ДЦ мотори; поправка или 

одржување на АЦ генератори и СЦ генератори; 

поправка или одржување на генератори за 

електрична енергија; поправка или одржување 

на електрични жици или кабли; поправка или 

одржување на телекомуникациски направи и 

апарати; поправка или одржување на 

телефонски апарати; поправка или одржување 

на делови и додатоци за телекомуникациски 

машини и апарати; поправка и одржување на 

телематски апарати за возила; поправка или 

одржување на апарати за автоматско 

информирање за завршено полнење; поправка 

или одржување на навигациски системи за 

возила; поправка или одржување на електронски 

машини, апарати и нивни делови; поправка или 

одржување на системи за далечинско 

управување; поправка или одржување на 

електроди; поправка или одржување на 

магнетни јадра; поправка или одржување на 

отпорни жици; услуги за помош на пат, поточно 

одговарање на повици за помош на пат, промена 

на дупнати гуми, обезбедување на гориво во 

нужда, стартување на батерии, и обезбедување 

на батерии во нужда; обезбедување услуги за 

состојбата на возилото, имено статус на 

полнењето, потребно време за целосно 

полнење, статус за прекин на полнењето, 

целосно полнење; обезбедување услуги за 

состојбата на возилото, имено статус на 

полнењето, потребно време за целосно 

полнење, статус за прекин на полнењето, 

целосно полнење; обезбедување информации 

за состојбата на возилото, имено потсетување 

на возачот да го прикачи возилото за да се 
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наполнат батериите; услуги за одржување на 

возила, имено обезбедување електронски 

аларми преку интернет кои ги информираат 

сопствениците за времето за сервис на возилото  

кл. 38  комуникација по мобилни телефони; 

комуникација со компјутерски терминали; 

комуникација по телефон; 

позајмување/изнајмување на комуникациска 

опрема, вклучувајќи телефони, факсимил 

машини; информации во врска со комуникација 

на информации (вклучувајќи информации преку 

кабелски и радио комуникациски мрежи); 

комуникација по е-пошта; информации во врска 

со комуникациски мрежи преку компјутерски 

терминали; коминикација преку VAN (МДВ - 

мрежа на додадена вредност); обезбедување 

телекомуникациски врски со глобална 

компјутерска мрежа; обезбедување кориснички 

влез на сигналите за глобално позиционирање 

за цели на навигација; обезбедување кориснички 

влез на интернет; комуникација на информации 

со писма, слики и звук преку е-пошта и 

компјутери; обезбедување кориснички влез во 

глобална компјутерска мрежа; телематска 

поддршка преку сервисни и аларм центри за 

транспорт и сообраќај за поврзување на повици 

за целите на интервенција и помош за лица и 

возила во случај на незгоди, хаварии или 

кражби; обезбедување на услуги за поврзување 

и пристап до електронски комуникациски мрежи, 

за трансмисија и превземање или прием на 

аудио, видео или мултимедијални содржини; 

обезбедување пристап до дигитална музика на 

интернет; телекомуникации, имено прием, 

координирање и препраќање на далечински 

повици за состојбата на возилата; 

телекомуникации, имено прием, координирање и 

препраќање на далечински повици во нужда; 

трансмисија на текст, звук и аларм пораки и 

сигнали, мерки, звук, слики, видео, позиции, 

движења и информации за состојбата помеѓу 

земјени возила како и помеѓу 

машини/мотори/батерии и машини и мноштво од 

дата центри и телематски системи, телефони 

или персонални компјутери; телекоминикациски 

услуги, имено електронска трансмисија на 

информации за сопственици на возила и возачи, 

вклучувајќи информации кои помагаат во 

пронаоѓање на украдени возила; компјутерски 

поддржана трансмисија на сигнали за механизми 

за заклучување на возила; телематски услуги, 

имено услуги за набљудување на енергија, 

имено, прикажување или снимање на времето 

или степенот на користење и контрола на 

електрицитетот кој се користи од селектирани 

направи преку телематски системи; телематски 

услуги, имено услуги за набљудување на 

енергија за други, имено прикажување или 

снимање на времето или степенот на користење 

и контрола на електрицитетот кој се користи од 

селектирани направи преку телематски системи; 

телекомуникации, имено трансфер на податоци, 

имено, патни и возачки информации преку 

телематски системи; комуникација преку 

телематски системи, имено за прикажување на 

патни и возачки информации; телекоминикации, 

имено трансфер на податоци, имено генерални 

информации како и информации за колите, 

сообраќајот и патиштата преку телематски 

системи; телекомуникации, имено, трансфер на 

податоци и апликациски софтвер; 

телекомуникациски услуги, имено електронска 

трансмисија на говорни пораки и податоци  

кл. 39  превозни информации; автомобилски 

транспорт; бродски транспорт, транспортно 

брокерство; изнајмување возила и лизинг услуги; 

помош при ситуации на хаварија на моторите кај 

возилата, вклучувајќи влечење и транспорт; 

транспорт на патниците по земја, вода и воздух; 

информациски услуги, имено обезбедување на 

информации за времето, вести, сообраќајни 

информации, информации за пристигање и 

полетување на летови; ГПС (Глобален 

позиционен систем) навигациски услуги, имено, 

обезбедување најдобро предвидени рути за 

возачи, навигациски услуги преку интернет и 

помош при одредување на дестинацијата; ГПС 

(Глобален позиционен систем) навигациски 

услуги, имено, звучни рути и помош за лоцирање 

и услуги за олеснување преку компоненти 

вградени во моторни возила, имено, 

трансмитери, приемници, микропроцесори, 

софтвер, целуларни телефони, и електрична 

архитектура сите во однос со глобален 
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позиционен систем и сателитска технологија и 

центар за услуги за потрошувачи; обезбедување 

на места за полнење со електрична енергија за 

возила; услуги за паркирање на возила; 

изнајмување возила; обезбедување информации 

во врска со локациите и достапноста на 

бензински пумпи; обезбедување информации во 

врска со локациите и достапноста на места за 

полнење со електрична енергија за возила  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; спортски 

и културни активности; планирање, промоција, 

управување и одржување на трки со моторни 

возила; сите како услуги за забава; 

спонзорирање активности на трки со моторни 

возила; обезбедување он-лајн магазини во 

областа на автомобилите, модата, забавата и 

стилот; он-лајн објавување на електронски 

магазини; инструкции за возење на возила; 

инструкции за возење на возила, имено, 

обезбедување на информации за економично 

возење; обезбедување дигитална музика [која не 

може да се превзема] на интернет  

кл. 42  услуги на информации за времето; 

одржување на он-лајн општествени веб 

страници кои содржат информации за 

електрични возила за сопствениците на 

електрични возила; он-лајн услуги на 

управување системи кои на далечина им 

овозможуваат на корисниците да ги гледаат, 

следат, програмираат, управуваат и 

контролираат батериските системи и системите 

за климатизација во електрични возила; 

далечинско следење и обезбедување на 

резултатите од степенот на наполнетост на 

автомобилската батерија; обезбедување на 

инспекциски програми за користени возила; 

услуги за дилерство на моторни возила; услуги 

во нужда и обезбедување на пат, имено, 

далечинско заклучување и отклучување на 

вратите во возилата, детекција и информирање 

на сопствениците на возлото за тоа; следење на 

полнењето на батериите и информирање на 

возачот за статусот на полнењето; следење на 

електричните системи кои се користат во 

земјени возила; cледење на електричните 

системи кои се користат во земјени возила  

кл. 45  обезбедување веб страници кои содржат 

информации во врска со промени во животниот 

стил како резултат на употребата на електрични 

автомобили; далечинско местење и вклучување 

на полнењето на батеријата и климатизерот во 

електрични возила; услуги на помош на пат во 

нужда, посебно одговарање на повици за итна 

помош за повредени или болни патници; услуги 

на следење на возила за безбедносни намери, 

имено автоматско информирање за активирање 

на воздушните перничиња, автоматско 

информирање при судир и инфомирање на 

операторот за абнормален статус на возилото; 

услуги во нужда и обезбедување на пат, имено 

следење на украдени возила, нивно 

детектирање и информирање на сопствениците 

на возилото; управување при возење на 

тинејџери, имено следење, наоѓање и 

алармирање на сопствениците на моторното 

возило за тоа дали возачите тинејџери ја 

надминале дозволената брзина или ја 

напуштиле предходно утврдената географска 

област за безбедносни и сигурносни цели со 

користење на глобален позиционен систем; 

персонализирани услуги за други кои вклучуваат 

правење резервации за полнење електрични 

возила на далечина, обезбедени преку телефон, 

е-пошта или текстуални пораки; 

персонализирани услуги за други кои вклучуваат 

местење на климатизацијата во возила 

обезбедени преку телефон, е-пошта или 

текстуални пораки; правење резервации на 

местата за електрично полнење на возила; 

персонализирани услуги за други кои вклучуваат 

правење побарани лични аранжмани и 

резервации и обезбедување специфични 

информации за потрошувачите за да се 

постигнат индивудуалните потреби сите 

обезбедени преки телефон, е-пошта или 

текстуални пораки  

 

(111)  20355   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/144  (220)  15/02/2012 

(181)  15/02/2022 

(450)  31/12/2013 
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(732)  NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.) 

No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken, JP 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски услуги вклучувајќи 

финансиски услуги поврзани со автомобили, 

заеми, лизинг, брокерство за купување на рати, 

хипотекарни заеми, заеми за оперативен 

капитал, лизинг за опрема, продавање и 

купување на капитал од осигурани хартии од 

вредност (ABS) и побарувања; продажба и 

гарантирање осигурувања; сите предходно 

споменати услуги исклучувајќи ги услугите на 

кредитни картички, услугите на дебитни 

картички, и услуги поврзани со плаќање  

 

(111)  20356   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/145  (220)  15/02/2012 

(181)  15/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.) 

No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken, JP 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  млазни мотори кои не се за земјени 

возила; мотори кои не се за земјени возила; 

електрични мотори кои не се за земјени возила; 

турбини кои не се за земјени возила; машини кои 

не се за земјени возила; делови за мотори за 

земјени возила имено, пригушувачи, делови од 

клипови, прстени со мазива, каиши, 

цилиндрични блокови, резервоари за масло, 

капаци по мерка, замајци, куќишта за замајци, 

цилиндрични глави, капаци за мотор, покривки 

за мотор, клипови, прстени за клипови, брегасти 

осовини и електрични регулатори, зглобни 

чекреци, грана - издувна, грана за вшмукување 

воздух, грана - води, пумпи за гориво, пумпи за 

вода, пумпи за вбрзигување на гориво, пумпа - 

вбризгувачи, контролори на времето за 

вбризгување на гориво, филтри за гориво, 

филтри за воздух, филтри за масло, чистачи на 

воздухот, механички и електрични регулатори, 

вентилатори за разладни системи, разладувачи 

за масло, вентили, стартери, стартери за 

мотори, свеќички, V- каиши, високонапонски 

кабли, точки на спојување, издувни цевки, 

заптивки, радијатори, сетови за лепење, 

евапоратори, карбуратори, направи за 

согорување, магнетски запалки, и делови за 

гореспоменатите производи сите вклучени во 

класа 7; компресори, турбо компресори, турбо 

компресори-за издувни гасови, воздушни-

компресори,  турбокомпресори, мотори со 

едносмерна струја, гератори со едносмерна 

струја, мотори со наизменична струја, 

генератори со наизменична струја, електрични 

генератори, воздушни компресори, пумпи за 

подмачкување, хидраулични пумпи, пумпи за 

воздух, пумпи за масло, пумпи за гориво, 

хидраулични пумпи, електрични генератори, 

вентили за контрола на пумпи,  алтернатори, 

кондензатори за воздух и делови за 
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гореспоменатите производи сите вклучени во 

класа 7; автоматски носачи, машини и апарати 

за справување со карго,  подвижни ленти, 

пневматски транспортери, кранови и делови и 

опрема за гореспоменатите производи сите 

вклучени во класа 7  

 

(111)  20357   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/151  (220)  16/02/2012 

(181)  16/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH 

Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун обработен или необработен; 

цигари; пури; производи од тутун; замени за 

тутун, кои не се за медицинска употреба; кибрит 

и други артикли за пушачи  

 

(111)  20358   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/152  (220)  10/02/2012 

(181)  10/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Зоран Милошоски 

ул.Јордан Пиперката бр.9, 6000 Охрид, MK 

(540)  

RAKO COLA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

безалкохолни пијалаци  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци  

 

(111)  20359   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/153  (220)  17/02/2012 

(181)  17/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  БОРОЛА ДОО 

ул.Црвена Вода бр.22, Битола, MK 

(540)  

KAMAGRA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска употреба; 

диететски супстанции прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјал за пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, хербициди  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  

 

(111)  20360   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/157  (220)  17/02/2012 

(181)  17/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Коста ДИМОВ 

ул.Букурешка бр.105, 1000 Скопје, MK 

(740)  Коста Димов 

ул. Јуриј Гагарин бр.6А, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  темно зелена, светло зелена и бела 

(551)  индивидуална 

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

санитарни препарати за медицински цели, 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

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. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

 

(111)  20361   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/158  (220)  17/02/2012 

(181)  17/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Коста ДИМОВ 

ул.Букурешка бр.105, 1000 Скопје, MK 

(740)  Коста Димов 

ул. Јуриј Гагарин бр.6А, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  темно зелена, светло зелена и бела 

(554)   

(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. 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. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

 

(111)  20362   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/159  (220)  20/02/2012 

(181)  20/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  PETROLEO BRASILEIRO S.A. - 

PETROBRAS 

Avenida Republica do Chile, 65, Centro -CEP 

20.031-912, Rio de Janeiro, RJ, BR 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

PETROBRAS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи што се користат во 

индустријата, имено, моторно масло и адитиви 

за бензин, вештачки ѓубрива за употреба во 

земјоделството и домаќинството, хемиски 

производи за употреба во производството на 

премази и смоли што се користат во 

производството на инженерска пластика  

кл. 4  бутани, ароматичен петролејски екстракт 

од масло за индустриска употреба; природен 

гас; бензин; рафинериски резидуални 

(остаточни) гасни горива, имено, метан, етан, 

етилен, пропани и комбинации од нив; горивно 

масло, дизел масло; авионски горива; мазут; 

емулзионо гориво за индустриска машинерија, 

не-хемиски адитиви од природата на синтетички 

базен лубрикант за употреба во производство на 

лубриканти за секаква намена; лубриканти; 

индустриски масла, имено, мешавини од јаглено 

масло, базни масла, масла за цилиндри на 

дизел мотори, масло за осовини, масло за гасна 

турбина, масло за употреба во електриката и 

масло од шкрилци  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

агенциски услуги за увоз и извоз во областа на 

нафтени производи, производи од нафтени 
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рафинерии и дополнително обработени 

рафинерски производи од нафтени рафинерии; 

услуги за малопродажба за нафтени производи, 

производи од нафтени рафинерии и 

дополнително обработени производи од 

нафтени рафинерии  

кл. 37  услуги на сервисна станица; услуги на 

сервисирање возила, вклучително полнење 

гориво; миење и чистење возила; подмачкување 

возила; одржување возила и одржување и 

поправка на автомобили  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање на 

стоки; организирање патувања; транспорт на 

производи со камион и брод; складирање нафта 

и гас; пренос на нафта и гас низ цевководи  

кл. 40  обработка на материјали, имено, 

обработка на сурово минерално масло во 

рафинерии; производство на општи производни 

линии во полето на минерални масла по нарачка 

и спецификации од други; и рафинирање нафта 

и масло, имено, обработката на карпи што 

содржат петролеј, имено, шкрилци  

кл. 42  услуги на истражување нафтени полиња; 

услуги за експлоатирање нафта, имено, услуги 

на копање бунари и тестирање во врска со 

нафта и нафта од шкрилци  

 

(111)  20363   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/160  (220)  21/02/2012 

(181)  21/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Еуро-Турист 

ул.„Илинденска" бр.64, Тетово, MK 

(540)  

 

(591)  бела, сина и златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги, организирање 

патувања, резервации за патување, крстарења и 

посредување за превоз  

кл. 41  забава, спортски и културни активности  

кл. 43  услуги за привремено сместување  

 

(111)  20364   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/164  (220)  22/02/2012 

(181)  22/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Петровски Васил 

ул.Јуриј Гагарин бр.21/1-6, 1000 Скопје, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, жолта, црвена 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 

канцелариска и куќна употреба, материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски 

прибори(освен мебел), материјали за обука и 

настава (освен апарати), пластични материјали 

за пакување кои не се опфатени во другите 

класи, печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

настава, забава, спортски и културни активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци, 

привремено сместување  
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(111)  20365   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/165  (220)  22/02/2012 

(181)  22/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за превоз, производство, 

трговија и услуги ВИРГО КОМПАНИ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 

ул.Булевар Илинден бр.42/1-1, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, црвена и бела 

(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 електрицитет, 

апарати 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. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат на 

истите, услуги за индустриски анализи и 

истражувања, проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

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  

 

(111)  20431   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/166  (220)  22/02/2012 

(181)  22/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги КАРМАКС ДОО Скопје 

ул.Орце Николов бр.79, 1000 Скопје, MK 

(740)  АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат 

Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

делови, прибор и козметика за моторни возила  

 

(111)  20366   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/167  (220)  23/02/2012 

(181)  23/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  ЕМИЛУ дооел 

ул.Преспанска бр.3, Тетово, MK 

(740)  Мухамед Реџепи 

ул. Преспанска бр.3, Тетово 

(540)  

EMILY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанци за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, лосиони 

за коса, препарати за нега на забите  

 

(111)  20367   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/168  (220)  23/02/2012 

(181)  23/02/2022 

(450)  31/12/2013 
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(732)  ABBOTT BIOLOGICALS C.J. 

van Houtenlaan 36, NI-1381 CP Weesp, NL 

(740)  ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат 

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

(540)  

ИНФЛУВАК 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати, 

санитарни препарати за медицинска употреба, 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  20368   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/169  (220)  23/02/2012 

(181)  23/02/2022 

(450)  31/12/2013 

85413437  01/09/2011  US 

(732)  Beats Electronics, LLC  

1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa 

Monica, CA 90404, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

MIXR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  слушалки за на глава; слушалки за во уши; 

звучници и силни звучници  

 

(111)  20369   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/171  (220)  23/02/2012 

(181)  23/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  BAUSCH & LOMB INCORPORATED 

ONE BAUSCH & LOMB PLACE, ROCHESTER, 

NEW YORK 14604, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

RENU 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  офталмолошки фармацевтски препарати и 

супстанции; раствори за контактни леќи  

 

(111)  20370   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/173  (220)  24/02/2012 

(181)  24/02/2022 

(450)  31/12/2013 

(300)  85413426  01/09/2011  US 

(732)  Beats Electronics, LLC 

1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa 

Monica, CA 90404, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  синџири за клучеви и приврзоци за клучеви  

кл. 9  телефонски апарати и телекомуникациски 

направи во возила, имено хендс фри (hands free) 

мобилни и целуларни телефони и нивни делови  

кл. 11  авто светла за возила, имено, предни 

светла, задни светла, магленки, светла за 

тркање, светла за надвор од пат, внатрешни 

светла и авто светла кои се користат за 

декоративни цели  

кл. 12  автомобили и нивни структурни делови; 

опциони пакети за автомобили; решеткасти 

маски за автомобили; делови за возила за 
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автомобили, имено внатрешен тапацир, волани, 

појаси за врзување, хромирани додатоци, рачки 

и кваки за менувачи, тркала и нивни компоненти, 

раткапни, прагови, багажници за на кров, 

амортизери, амортизациони федери, 

стабилизатор за суспензија, држачи за 

подобрување на суспензија, надворешни 

метални декоративни и заштитни лајсни, 

надворешни декоративни и заштитни лајсни од 

екструдирана пластика, диференцијали, 

менувачи на брзини, хауби, контролни табли, 

волани, лајсни за седишта, тркала, мотори, 

инструмент табли, надворешни беџови за 

означување, автомобилски заштитници од сонце 

за ветробранско стакло, заштитници од бубачки, 

калници, капаци за куки за приколки, рамки за 

таблички сите за автомобили  

кл. 27  подни прекривки и килими за автомобили  

кл. 28  играчки реплики на возила  

 

(111)  20371   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/174  (220)  24/02/2012 

(181)  24/02/2022 

(450)  31/12/2013 

(300)  85413430  01/09/2011  US 

(732)  Beats Electronics, LLC  

1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa 

Monica, CA 90404, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

BEATS BY DR. DRE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  синџири за клучеви и приврзоци за клучеви  

кл. 9  телефонски апарати и телекомуникациски 

направи во возила, имено хендс фри (hands free) 

мобилни и целуларни телефони и нивни делови  

кл. 11  авто светла за возила, имено, предни 

светла, задни светла, магленки, светла за 

тркање, светла за надвор од пат, внатрешни 

светла и авто светла кои се користат за 

декоративни цели  

кл. 12  автомобили и нивни структурни делови; 

опциони пакети за автомобили; решеткасти 

маски за автомобили; делови за возила за 

автомобили, имено внатрешен тапацир, волани, 

појаси за врзување, хромирани додатоци, рачки 

и кваки за менувачи, тркала и нивни компоненти, 

раткапни, прагови, багажници за на кров, 

кочници, амортизери, амортизациони федери, 

стабилизатор за суспензија, држачи за 

подобрување на суспензија, надворешни 

метални декоративни и заштитни лајсни, 

надворешни декоративни и заштитни лајсни од 

екструдирана пластика, диференцијали, 

менувачи на брзини, хауби, контролни табли, 

волани, лајсни за седишта, рачни кочници, 

тркала, дискови за кочници, клипови за кочници, 

плочки за кочници, мотори, инструмент табли, 

надворешни беџови за означување, 

автомобилски заштитници од сонце за 

ветробранско стакло, заштитници од бубачки, 

калници, капаци за куки за приколки, рамки за 

таблички сите за автомобили  

кл. 27  подни прекривки и килими за автомобили  

кл. 28  играчки реплики на возила  

 

(111)  20375   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/175  (220)  24/02/2012 

(181)  24/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД Скопје 

ул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  розева, светла и темна зелена, бела, 

светла и темна сина, жолта, црвена 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 3  детски сапун со екстракт од камилица и д - 

пантенол  

 

(111)  20376   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/176  (220)  27/02/2012 

(181)  27/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  CBS Broadcasting Inc. a New York 

Corporation,  

51 West 52nd Street, New York, New York 10019, 

US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

CBS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  услуги за емитување; услуги за пренос 

преку кабел и сателит; обезбедување видео 

слики и информации за безжични мобилни 

комуникациски уреди; обезбедување безжичен 

пренос на прикачување и превземање видео 

слики, информации и новости преку глобална 

компјутерска мрежа до безжичен мобилен 

комуникациски уред; интернет услуги што треба 

да бидат разбрани да вклучуваат комуникациски 

услуги, имено пренесување емитуван (streamed) 

звук и аудио-визуелни снимки преку интернет; 

обезбедување пристап до информации од 

полето на забавата; услуги за аудио и видео 

емитување преку интернет или друга 

комуникациска мрежа, имено, прикачување, 

постирање, покажување, прикажување, 

маркирање или електронски пренесување 

информации, аудио, и видео клипови; 

обезбедување пристап до информации, аудио и 

видео преку веб страни, онлајн форуми, 

виртуелни простории за разговор (chat rooms), 

листа сервери и блогови преку интернет; 

обезбедување онлајн виртуелни простории за 

разговор (chat rooms) и електронски огласни 

табли за пренос на пораки помеѓу корисници во 

полето на општиот интерес  

 

(111)  20377   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/177  (220)  27/02/2012 

(181)  27/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  CBS Broadcasting Inc. a New York 

Corporation,  

51 West 52nd Street, New York, New York 10019, 

US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

CBS 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  услуги на забава, имено, продукција и 

дистрибуција на филмови, телевизиски серии од 

областа на комедија, музика, реалноста, новости 

и драма, документарци, и телевизиски серии што 

содржат спортски настани што се емитуваат 

преку медиумите на телевизиски, кабловски, 

сателитски, радио, телефонски и широкопојасни 

системи, и преку интернет, и преносливи и 

безжични комуникациски уреди во класата; 

обезбедување информации од областа на 

забавата што се емитуваат преку интернет и 

преносливи и безжични комуникациски уреди  

 

(111)  20378   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/178  (220)  27/02/2012 

(181)  27/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  CBS Broadcasting Inc. a New York 

Corporation,  

51 West 52nd Street, New York, New York 10019, 

US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  услуги за емитување; услуги за пренос 

преку кабел и сателит; обезбедување видео 

слики и информации за безжични мобилни 

комуникациски уреди; обезбедување безжичен 

пренос на прикачување и превземање видео 

слики, информации и новости преку глобална 

компјутерска мрежа до безжичен мобилен 

комуникациски уред; интернет услуги што треба 

да бидат разбрани да вклучуваат комуникациски 

услуги, имено пренесување емитуван (streamed) 

звук и аудио-визуелни снимки преку интернет; 

обезбедување пристап до информации од 

полето на забавата; услуги за аудио и видео 

емитување преку интернет или друга 

комуникациска мрежа, имено, прикачување, 

постирање, покажување, прикажување, 

маркирање или електронски пренесување 

информации, аудио, и видео клипови; 

обезбедување пристап до информации, аудио и 

видео преку веб стран, онлајн форуми, 

виртуелни простории за разговор (chat rooms), 

листа сервери и блогови преку интернет; 

обезбедување онлајн виртуелни простории за 

разговор (chat rooms) и електронски огласни 

табли за пренос на пораки помеѓу корисници во 

полето на општиот интерес  

 

(111)  20379   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/179  (220)  27/02/2012 

(181)  27/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  CBS Broadcasting Inc. a New York 

Corporation,  

51 West 52nd Street, New York, New York 10019, 

US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  услуги на забава, имено, продукција и 

дистрибуција на филмови, телевизиски серии од 

областа на комедија, музика, реалноста, новости 

и драма, документарци, и телевизиски серии 

што содржат спортски настани што се емитуваат 

преку медиумите на телевизиски, кабловски, 

сателитски, радио, телефонски и широкопојасни 

системи, и преку интернет, и преносливи и 

безжични комуникациски уреди во класата; 

обезбедување информации од областа на 

забавата што се емитуваат преку интернет и 

преносливи и безжични комуникациски уреди  

 

(111)  20380   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/181  (220)  28/02/2012 

(181)  28/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Millennium Pharmaceuticals, Inc. State of 

Inc. Delaware 

40 Landsdowne Street Cambridge, 

Massachusetts, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

ADCETRIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за употреба кај 

луѓе; фармацевтски препарати за третирање и 

превенирање на канцер  

 

(111)  20381   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/185  (220)  28/02/2012 

(181)  28/02/2022 

(450)  31/12/2013 
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(732)  Трговско друштво за производство и 

услуги АНАГОР ДОО увоз-извоз Скопје 

ул.Народен Фронт бр.21, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црна, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  слики (масла за слики)  

кл. 16  сликарски платна; сликарски штафелај; 

слики  

кл. 19  стакло за прозорци, со исклучок на стакло 

за прозорци од возила  

кл. 20  рамки за слики; рамки за слики 

(потпирачи за рамки за слики); 

рамки за слики (украси за рамки за слики); слики 

(летвички за слики); слики (рамки за слики), 

стакло (посребрено стакло) [огледала]  

кл. 21  стакларија (бојосана стакларија)  

кл. 40  врамување уметнички дела  

кл. 41  изложби (организирање изложби) за 

културни или образовни цели; изнајмување 

сценски декор за приредби; опрема за музеи 

(обезбедување опрема за музеи) 

[претставувања, изложби]  

 

(111)  20382   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/186  (220)  27/02/2012 

(181)  27/02/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  SUTAS SUT URUNLERI ANONIM SIRKETI 

ULUABAT KOYU, KARACABEY BURSA, TR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи, 

сирење, јогурт, ајран (пијалак врз база на јогурт), 

павлака, млеко во прав, пијалаци врз база на 

млеко кои содржат овошје; масла и масти за 

јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз; 

тапиока и саго; брашно и производи од жито; 

леб, колачи и слатки; пудинзи, сладоледи; 

шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; 

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

мраз  

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

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи; 

здружување, во корист на другите, на млеко и 

млечни производи, безалкохолни пијалаци, 

пудинзи, различни прехранбени производи 

(исклучувајќи го нивниот транспорт), 

овозможувајќи им на потрошувачите полесно да 

ги видат и набават односните производи; сите 

горенаведени успуги може да се обезбедат во 

продавници за трговија на мало и големо, по пат 

на каталози за нарачка по пошта или со помош 

на електронски медиуми, на пример, по пат на 

веб страни или програми за купување по пат на 

телевизија  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  20383   (151)  27/12/2013 
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(210)  TM  2012/187  (220)  29/02/2012 

(181)  01/03/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Мега Трејд ДОО Гостивар 

ул.Гоце Делчев бр.86, 1230 Гостивар, MK 

(540)  

MEGALUX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со: 

бела техника-кујнски аспиратори, вградени 

рерни и плочи, вградени и самостојни 

фрижидери и машини за садови, замрзнувачи 

вертикални и хоризонтални, стандардни и мини 

електрични и плински шпорети, електрични и 

плински решоа, машини за перење алишта, 

бојлери, микро печки, тостери, правосмукалки, 

мали апарати  

 

(111)  20385   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/188  (220)  29/02/2012 

(181)  01/03/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за производство промет и 

услуги ВЕКТОР ПРО ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул.101 бр.30, 1.060 с.Волково, Ѓорче Петров, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  окер, златна, жолта, црна, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, метални 

градежни материјали, каси (сигурносни каси за 

пари), обвивки од метал за конструирање и 

градење, каси за врати од метал, арматури за 

врати од метал, механизми за отворање врати 

(неелектрични), порти од метал, легура никел 

цинк и бакар, стаклени бавчи од метал, метални 

панел плочи за врата, врати од метал, 

железарија за врати, железарија за прозорци, 

ролетни од челик, шини од метал за лизгачки 

врати, ролетни од метал, бел метал, резиња за 

прозорски каси, рамки од метал за прозорци, 

прозорци од метал, тенка мрежа, цинк. Никел  

кл. 19  неметални градежни материјали, штици 

(подни штици), конструкции за градби што не се 

од метал, градежно стакло, градежни табли што 

не се од метал, прозорски крила што не се од 

метал, каси за врати што не се од метал, врати 

што не се од метал, подни плочки што не се од 

метал, паркет материјали за прекривање под, 

паркет подни штици, порти што не се од метал, 

рамови за стакленици што не се од метал, 

декоративни елементи што не се од метал за 

градба, светлечки плочници, мрежи што не се од 

метал за заштита од инсекти, дрвена граѓа, 

прозорци со обоено стакло, скалишта што не се 

од метал, ролетни што не се од метал, ѕидни 

плочки што не се од метал, стакло за прозорци 

(со исклучок на стакло за прозорци на возила)  

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги, монтирање врати и 

прозорци, брави, изградба, изолирање градби  

 

(111)  20386   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/189  (220)  29/02/2012 

(181)  01/03/2022 

(450)  31/12/2013 

(300)  85413432  01/09/2011  US 

(732)  Beats Electronics, LLC  

1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa 

Monica, CA 90404, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

BEATS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  синџири за клучеви и приврзоци за клучеви  

кл. 9  телефонски апарати и телекомуникациски 

направи во возила, имено хендс фри (hands free) 

мобилни и целуларни телефони и нивни делови  
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кл. 11  авто светла за возила, имено, предни 

светла, задни светла, магленки, светла за 

тркање, светла за надвор од пат, внатрешни 

светла и авто светла кои се користат за 

декоративни цели  

кл. 12  автомобили и нивни структурни делови; 

опциони пакети за автомобили; решеткасти 

маски за автомобили; делови за возила за 

автомобили, имено внатрешен тапацир, волани, 

појаси за врзување, хромирани додатоци, рачки 

и кваки за менувачи, тркала и нивни компоненти, 

раткапни, прагови, багажници за на кров, 

кочници, амортизери, амортизациони федери, 

стабилизатор за суспензија, држачи за 

подобрување на суспензија, надворешни 

метални декоративни и заштитни лајсни, 

надворешни декоративни и заштитни лајсни од 

екструдирана пластика, диференцијали, 

менувачи на брзини, хауби, контролни табли, 

волани, лајсни за седишта, рачни кочници, 

тркала, дискови за кочници, клипови за кочници, 

плочки за кочници, мотори, инструмент табли, 

надворешни беџови за означување, 

автомобилски заштитници од сонце за 

ветробранско стакло, заштитници од бубачки, 

калници, капаци за куки за приколки, рамки за 

таблички сите за автомобили  

кл. 27  подни прекривки и килими за автомобили  

кл. 28  играчки реплики на возила  

 

(111)  20387   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/190  (220)  01/03/2012 

(181)  01/03/2022 

(450)  31/12/2013 

(300)  852209  10/11/2011  NZ 

(732)  Millenium Pharmaceuticals, Inc. State of 

Inc. Delaware 

40 Landsdowne Street Cambridge, 

Massachusetts, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за употреба кај 

луѓе; фармацевтски препарати за третирање и 

превенирање на канцер  

 

(111)  20388   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/191  (220)  01/03/2012 

(181)  01/03/2022 

(450)  31/12/2013 

(300)  852208  10/11/2011  NZ 

(732)  Millenium Pharmaceuticals, Inc. State of 

Inc. Delaware 

40 Landsdowne Street Cambridge, 

Massachusetts, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за употреба кај 

луѓе; фармацевтски препарати за третирање и 

превенирање на канцер  

 

(111)  20389   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/192  (220)  01/03/2012 

(181)  01/03/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  ZADA Pharmaceuticals d.o.o. 

Donji Bistarac, 75300 Lukavac, BA 

(740)  ПЕТКОВСКИ БРАНКО, адвокат 

Ул. Народен Фронт бр.7/4 1000 Скопје 

(540)  

NIFURAN 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  20390   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/193  (220)  01/03/2012 

(181)  01/03/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  ZADA Pharmaceuticals d.o.o. 

Donji Bistarac, 75300 Lukavac, BA 

(740)  ПЕТКОВСКИ БРАНКО, адвокат 

Ул. Народен Фронт бр.7/4 1000 Скопје 

(540)  

AVADIL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  20391   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/196  (220)  02/03/2012 

(181)  02/03/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Приватна здравствена установа - 

специјалистичка ординација по педијатрија 

со дијагностичка биохемиска лабораторија 

ХЕМОЛАБ Скопје 

ул.Мајаковски бр.3 и 5, 1000 Скопје, MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, црвена и бела 

(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  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни услуги; 

хигиенска нега и нега на убавината на луѓето 

или животните; услуги од областа на 

земјоделството, градинарството и шумарството  

 

(111)  20392   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/198  (220)  02/03/2012 

(181)  02/03/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Drustvo za proizvodnju farmaceutskih 

proizvoda PHARMANOVA DOO  

Obrenovac, Industriska 8, RS 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

LOFOCIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медцината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  20393   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/199  (220)  02/03/2012 

(181)  02/03/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  NGK SPARK PLUG CO., LTD. 

14-18, TAKATSUJI-CHO, Mizuho-ku, Nagoya 

City, 467-8525, JP 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(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  

кл. 9  делови и составни делови за електронски 

апарати, како пакети на интегрални кола, 

супстрати на интегрални кола, резервоари на 

силиконски исправувачи, вакуумски прекинувачи, 

запечатени терминални плочи, терминали на 

извлекување, носачи на фото диоди, керамички 

грејачи, керамички озонери; пиезоелектричен 

керамички уред, како керамички филтри, звучни 

аларми, дијафрагми, звучници, ултрасонични 

сензори, ултрасонични трансформатори, 

ултрасонични генератори, ултрасонични метра, 

единица за искрење, гас за палење, активатори, 

пиезо-системи, биморфни конзоли, оптички 

скенери, композитни материјали, имено 

пиезоелектрични гумени ленти и 

пиезоелектрични жици; микробранови 

диелектрични материјали; апарати за мерење на 

концентрација на испарување на гориво, 

кислород, азот, јаглеводород, метан, алкохол и 

водород во воздух или гас; апарати за мерење 

на концентрација на испарување на гориво, 

кислород, азотен оксид, јаглеводород, метан, 

алкохол и водород и контролирање на односот 

воздух / гориво во испуштените гасови од 

моторите со внатрешно согорување, бојлери, 

печки за палење ѓубре, гас турбини, генератори 

и електрични ќелии; сензори за удари; сензори 

за притисок; сензори за температура; сензори за 

надворешен воздух за мерење на квалитет на 

воздух; сензори за напон; сензори за откривање 

на водородни протекувања; уреа сензор; 

батерии и додатоци за батерии како кутии за 

батерии, полначи за батерии и адаптери; 

научни, наутички, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализацирање, проверка, (контрола), апарати 

и инструменти за спасување и обучување; 

апарати и инстрименти за спроведување, 

вклучување и исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола на 

електричната енергија; апарати за снимање, 

пренос или репродукција на звук или слика; 

магнетски носачи на податоци, дискови за 

снимање; компакт дискови, ДВД-а и други 

дигитални медиуми за снимање; механизми за 

апаратите што се активираат со жетони; 

регистарски каси; машини за сметање, опрема 

за обработка на податоци, компјутери; 

компјутерски софтвер; апарати за гаснење на 

пожар  

 

(111)  20394   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/200  (220)  05/03/2012 

(181)  05/03/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

JUVICOR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  20395   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/202  (220)  05/03/2012 

(181)  05/03/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Индустрија за млеко, млечни производи 

и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, 

ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 
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ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  портокалова, жолта, светла и темна 

зелана, бела, кафена и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалаци од овошје и овошни сокови  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

пијалаци од овошје и овошни сокови  

 

(111)  20396   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/203  (220)  05/03/2012 

(181)  05/03/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Индустрија за млеко, млечни производи 

и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, 

ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

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

зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалаци од овошје и овошни сокови  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

пијалаци од овошје и овошни сокови  

 

(111)  20398   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/206  (220)  05/03/2012 

(181)  05/03/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за производство, промет и 

услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-

извоз Скопје 

ул. „Трета Македонска бригада" бб, 1000 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

VIVA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска употреба; 

диететски супстанции прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјал за пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства;  

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла 

и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

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

мирудии, мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи; животни (живи); 
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свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и 

природно цвеќе; храна за животни; пивски слад  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  20399   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/207  (220)  05/03/2012 

(181)  05/03/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за производство, промет и 

услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-

извоз Скопје 

ул. „Трета Македонска бригада" бб, 1000 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

VIVA FRESH 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска употреба; 

диететски супстанции прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјал за пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, хербициди  

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла 

и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

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

мирудии, мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи; животни(живи); 

свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и 

природно цвеќе; храна за животни; пивски слад  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  20400   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/211  (220)  06/03/2012 

(181)  06/03/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за производство трговија и 

услуги МЕБИУС ДОО Кочани 

ул.Маршал Тито бр.16-7 Кочани, 2.300 Кочани, 

MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

MEBIUS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти, сметалки, уреди за 

сметководство, телефонски секретарки, 

аудиовизуелни апарати за настава, компјутерски 

терминали, автоматски благајни за депонирање 

повлекување или трансфер на парични 

средства, читачи на бар кодови, кабли 

коаксијални, кабли електрични, кабли оптички, 

видеокамери, фотоапарати, централни 

процесорски единици, полначи за електрични 

батерии, чипови (ДНА чипови), чипови 

(интегрирани струјни кола), блокади против 

промени на струја (импеданца), апарати што се 

вклучуваат со паричка, компакт диск плеери, 

компјутерски програми за играње, компјутерски 

тастатури, компјутерски мемории, компјутерски 

оперативни програми снимени, компјутерски 

периферни уреди, компјутерски програми 

(софтвер кој може да се префрла), компјутери, 

кондензатори, електрични конектори, носачи на 

податоци (магнетни носачи на податоци), носачи 

на податоци (оптички носачи на податоци), 

апарати за обработка на податоци, детектори, 

мембрани (акустика), ДВД плеери, електро-

динамички апарати за далечинско управување 

со знаци, дискови (компакт дискови аудио и 

видео), дискови (меморија само за читање), 

оптички дискови, дискетни единици за 
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компјутери, магнетни дискови, блиц сијалички 

(фотографија), флопи дискетна единица, игри 

(апарати за играње игри приспособени за 

употреба со надворешен екран или монитор), 

слушалки, високотонци за звучници, џубоксови 

за компјутери, музички џубоксови, звучници, 

микропроцесори, модеми, елекгрични апарати за 

надгледување, монитори, глувче, подлоги за 

компјутерски глувчиња, фотокопири, 

фототелеграфни апарати, електронски цртачи, 

џебни калкулатори, печатачи за употреба со 

компјутери, апарати за проекција, екрани за 

проекција, апарати за далечинско управување, 

апарати за снимање звук, апарати за емитување 

звук, телефонски апарати, телевизиски апарати, 

кертриџи со видео игри, видео екрани, видео 

телефони, компјутери за обработка на текст  

кл. 35  рекламирање, канцелариски работи, 

книговодство, администрација, бизнис 

истражување, комерцијални информации и 

советување на потрошувачите, комуникациски 

медиуми, раководење со датотеки, услуги при 

продажба на мало и на големо со: апарати и 

инструменти, сметалки, уреди за сметководство, 

телефонски секретарки, аудиовизуелни апарати 

за настава, компјутерски терминали, автоматски 

благајни за депонирање повлекување или 

трансфер на парични средства, читачи на бар 

кодови, кабли коаксијални, кабли електрични, 

кабли оптички, видеокамери, фотоапарати, 

централни процесорски единици, полначи за 

електрични батерии, чипови (ДНА чипови), 

чипови (интегрирани струјни кола), блокади 

против промени на струја (импеданца), апарати 

што се вклучуваат со паричка, компакт диск 

плеери, компјутерски програми за играње, 

компјутерски тастатури, компјутерски мемории, 

компјутерски оперативни програми снимени, 

компјутерски периферни уреди, компјутерски 

програми (софтвер кој може да се префрла), 

компјутери, кондензатори, електрични конектори, 

носачи на податоци (магнетни носачи на 

податоци), носачи на податоци (оптички носачи 

на податоци), апарати за обработка на податоци, 

детектори, мембрани (акустика), ДВД плеери, 

електро-динамички апарати за далечинско 

управување со знаци, дискови (компакт дискови 

аудио и видео), дискови (меморија само за 

читање), оптички дискови, дискетни единици за 

компјутери, магнетни дискови, блиц сијалички 

(фотографија), флопи дискетна единица, игри 

(апарати за играње игри приспособени за 

употреба со надворешен екран или монитор), 

слушалки, високотонци за звучници, џубоксови 

за компјутери, музички џубоксови, звучници, 

микропроцесори, модеми, електрични апарати 

за надгледување, монитори, глувче, подлоги за 

компјутерски глувчиња, фотокопири, 

фототелеграфни апарати, електронски цртачи, 

џебни калкулатори, печатачи за употреба со 

компјутери, апарати за проекција, екрани за 

проекција, апарати за далечинско управување, 

апарати за снимање звук, апарати за емитување 

звук, телефонски апарати, телевизиски апарати, 

кертриџи со видео игри, видео екрани, видео 

телефони, компјутери за обработка на текст  

кл. 37  поправки, инсталациски услуги, 

компјутерски компоненти (инсталирање 

одржување и поправање на компјутерски 

компоненти), монтирање одржување и поправка 

на канцелариски машини и опрема  

 

(111)  20411   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/212  (220)  07/03/2012 

(181)  07/03/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  ФИТОФАРМ 

ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена, светло и темно црвена, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 
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етерични масла, козметички производи, лосиони 

за коса, препарати за нега на забите  

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)  20412   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/213  (220)  07/03/2012 

(181)  07/03/2022 

(450)  31/12/2013 

(300)  2012703207  09/02/2012  RU 

(732)  Japan Tobacco Inc. 

2-2-1 Toranomon Minato-ku, Tokyo, JP 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

WINSTON FREE 

XSTYLE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или непреработен; 

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 

рачно виткање, тутун за џвакање, снус тутун; 

цигари, пури, цигарилоси; супстанци за пушење 

кои се продаваат одделно или измешани со 

тутун, кои не се за медицински или терапевтски 

цели; бурмут; пушачки реквизити вклучени во 

класа 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и 

ќибрит  

 

(111)  20413   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/220  (220)  02/03/2012 

(181)  02/03/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство и трговија 

СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

ул.Железничка бб, 6000 Охрид, MK 

(740)  Словин Билјана, ДООЕЛ 

ул. Железничка бб, 6000 Охрид 

(540)  

 

(591)  портокалова, црвена, зелена, бела, 

кафена, сина, жолта, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалаци, пијалаци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

безалкохолни пијалаци  

кл. 43  услуги на подготвување на пијалаци  

 

(111)  20414   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/221  (220)  02/03/2012 

(181)  02/03/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство и трговија 

СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

ул.Железничка бб, 6000 Охрид, MK 

(740)  Словин Билјана, ДООЕЛ 

ул. Железничка бб, 6000 Охрид 

(540)  

 

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

сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 32  безалкохолни пијалаци, пијалаци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

безалкохолни пијалаци  

кл. 43  услуги на подготвување на пијалаци  

 

(111)  20415   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/222  (220)  02/03/2012 

(181)  02/03/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство и трговија 

СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

ул.Железничка бб, 6000 Охрид, MK 

(740)  Словин Билјана, ДООЕЛ 

ул. Железничка бб, 6000 Охрид 

(540)  

 

(591)  црвена, зелена, бела, црна, темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалаци, пијалаци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

безалкохолни пијалаци  

кл. 43  услуги на подготвување на пијалаци  

 

(111)  20416   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/223  (220)  02/03/2012 

(181)  02/03/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство и трговија 

СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

ул.Железничка бб, 6000 Охрид, MK 

(740)  Словин Билјана, ДООЕЛ 

ул. Железничка бб, 6000 Охрид 

(540)  

 

(591)  светло сина, темно сина, црвена, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалаци, пијалаци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

безалкохолни пијалаци  

кл. 43  услуги на подготвување на пијалаци  

 

(111)  20417   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/227  (220)  08/03/2012 

(181)  08/03/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Pfizer Health AB 

Vetenskapsvagen 10, S-191 90 Sollentuna, SE 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

GENOTROPIN 

GOQUICK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, имено човечки 

хормони за раст  

кл. 10  медицински помагала (уреди) за 

вбризгување фармацевтски препарати  

 

(111)  20418   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/228  (220)  09/03/2012 

(181)  09/03/2022 
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(450)  31/12/2013 

(230)(300)  85/489629  07/12/2011  US 

(732)  McConway & Torley, LLC 

2525 Stemmons Freeway, Dallas, Texas 75207, 

US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

F51BEX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  метални спојни зглобови за железници  

 

(111)  20419   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/229  (220)  09/03/2012 

(181)  09/03/2022 

(450)  31/12/2013 

(300)  85/489,690  07/12/2011  US 

(732)  McConway & Torley, LLC 

2525 Stemmons Freeway, Dallas, Texas 75207, 

US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

F51BEXL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  метални спојни зглобови за железници  

 

(111)  20420   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/232  (220)  09/03/2012 

(181)  09/03/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Трговско друштво за производство, 

проектирање и инженеринг ВАРДАРГРАДБА 

ДОО 

с.Трубарево - Скопје, MK 

(740)  Друштво за деловни услуги ВИП АГЕНСИ 

ДОО СКОПЈЕ 

ул. "Владимир Комаров" 18А/1-5 1000 Скопје 

(540)  

VARDARGRADBA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

наметални цевки за градба; асфалт, катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

 

(111)  20421   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/233  (220)  12/03/2012 

(181)  12/03/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за производство, трговија на 

големо и мало САМАНТА ДОО експорт-

импорт Скопје 

ул.Качанички пат бр.ББ, Визбегово, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

козметички и тоалетни препарати  

 

(111)  20423   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/237  (220)  13/03/2012 

(181)  13/03/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Зоран Милошоски 

ул.Јордан Пиперката бр.9, 6000 Охрид, MK 

(540)  

 

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

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

безалкохолни пијалаци  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци  

 

(111)  20424   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/238  (220)  13/03/2012 

(181)  13/03/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 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; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web сајтови, web центри, електронска пошта, 

електронски групи, лист сервери како и на 

дигитална содржина и податоци на трети лица; 

услуги на провајдери на апликативни услуги 

(АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи на 

податоци; обезбедување информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(111)  20425   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/239  (220)  13/03/2012 

(181)  13/03/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајмување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 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, 
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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 (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web сајтови, web центри, електронска пошта, 

електронски групи, лист сервери како и на 

дигитална содржина и податоци на трети лица; 

услуги на провајдери на апликативни услуги 

(АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи на 

податоци; обезбедување информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(111)  20426   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/240  (220)  13/03/2012 

(181)  13/03/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 
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рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајмување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 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; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web сајтови, web центри, електронска пошта, 

електронски групи, лист сервери како и на 

дигитална содржина и податоци на трети лица; 

услуги на провајдери на апликативни услуги 

(АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 
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автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи на 

податоци; обезбедување информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(111)  20422   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/402  (220)  19/04/2012 

(181)  19/04/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Next Group Plc 

Desford Road Enderby, Leicester, Leicestershire 

LE19 4AT, GB 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

NEXT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  очила за сонце; очила; кутии за очила; 

апарати и инструменти - научни, наутички, за 

премер, фотографски, кинематографски, 

оптички, за тежинско мерење, за мерење, за 

сигнализација, за проверка (надзор), за 

спасување и за едукација; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулација или 

контрола на електричната енергија; апарат за 

наснимување, пренесување или репродукција на 

звук или слики; магнетни носачи на податоци, 

дискови за наснимување; машини за автоматско 

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  

кл. 14  скапоцени метали и нивни легури и 

производи изработени од скапоцени метали или 

обложени со нив, кои не спаѓаат во други класи; 

накит, скапоцени камења; хоролошки и 

хронометриски инструменти  

кл. 18  кожа и имитации на кожа, како и 

производи направени од овие материјали, кои не 

спаѓаат во други класи; животинска кожа, 

непреработено крзно; куфери и патнички торби; 

чадори, сонцобрани и стапови како помагала за 

одење; камшици, запрежна и седларска опрема  

кл. 35  рекламирање, деловен менаџмент, 

деловно управување; канцелариско работење; 

малопродажни услуги, вклучително и 

малопродажни услуги кои се нудат преку 

продавници за општа стока и облека, каталог за 

нарачка по пошта, "он-лајн", преку телевизиски 

канал, преку мобилен телефон и преку директна 

продажба, при што сите наведени се однесуваат 

на продажба на облека, облека за на глава и 

обувки, накит, часовници, модна галантерија, 

производи за домаќинство, крпи, постелнина, 

штофови, мебел, апарати за осветление, 

играчки, електрични производи, козметика, 

немедицински тоалетни препарати, опрема за 

заштита на очите, ташни за носење, производи 

од кожа, рачни торби, спортски торби, патнички 

торби, торби за пазарување, торби за тоалетен 

прибор, поштарски торби, торби за носење 

пратки, торби за носење документи и детски 

торби, кујнски прибор, боја, тапети, лепенки и 

ивични опшивки за ѕидови, слики, рамки за 

слики, електрични производи, камери; набавка 

на информации и совети во врска со 

малопродажни услуги кои се однесуваат на 

горенаведените производи; консултантски услуги 

во областа на деловниот менаџмент, 

вклучително и давање техничка поддршка и 

совети за управување на малопродажни 

капацитети во областа на горенаведените 

производи  

 

(111)  20487   (151)  05/12/2013 

(210)  TM  2012/481  (220)  09/05/2012 

(181)  09/05/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за производство, 

угостителство, трговија и услуги КОЛИД 

ФУДС ДООЕЛ увоз-извоз с.Колешино 

Ново Село, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  
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(591)  црна, бела, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла 

и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, ориз, тапиока, саго, 

замена за кафе; брашно и производи од жито, 

леб, производи од тесто и слатки, сладолед; 

мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, 

сенф; оцет, сосови(како мирудии); мирудии; 

мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи; животни(живи); 

свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и 

природно цвеќе; храна за животни; пивски слад  

 

(111)  20342   (151)  11/11/2013 

(210)  TM  2012/552  (220)  25/05/2012 

(181)  25/05/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Connaught Technology Corporation 

3711 Kennett Pike, Suite 200 Greenville,  DE 

19807, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

MENACTRA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; вакцини  

 

(111)  20524   (151)  04/12/2013 

(210)  TM  2012/565  (220)  25/05/2012 

(181)  25/05/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

KINEPTIA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  20497   (151)  21/11/2013 

(210)  TM  2012/577  (220)  31/05/2012 

(181)  31/05/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за управување со пакување и 

отпад од пакување ЕУРО-ЕКОПАК ДОО 

СКОПЈЕ 

ул.50-та Дивизија бр.15/1 Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  зелена, портокалова, црна, бела и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 40  отпад и ѓубре (рециклирање на отпад и 

ѓубре); отпад и ѓубре (уништување на отпад и 

ѓубре); преработување на отпад; рециклирање 

на отпад и ѓубре; собирање на отпад и 

материјал за рециклирање  

 

(111)  20496   (151)  20/11/2013 

(210)  TM  2012/578  (220)  31/05/2012 

(181)  31/05/2022 

(450)  31/12/2013 
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(732)  Друштво за управување со пакување и 

отпад од пакување ЕУРО-ЕКОПАК ДОО 

СКОПЈЕ 

ул.50-та Дивизија бр.15/1 Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  портокалова, зелена, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 40  отпад и ѓубре (рециклирање на отпад и 

ѓубре); отпад и ѓубре (уништување на отпад и 

ѓубре); преработување на отпад; рециклирање 

на отпад и ѓубре; собирање на отпад и 

материјал за рециклирање  

 

(111)  20502   (151)  10/12/2013 

(210)  TM  2012/591  (220)  06/06/2012 

(181)  06/06/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  ДООЕЛ МИКОМ-98 Кочани 

ул.Илинденска бр.80, Кочани, MK 

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  1. ТЕЧНИПУДРИ 

2. ПУДРИПУМПА 

3. КАМЕНИПУДРИ 

4. РУЖОВИЗАЛИЦЕ 

5. ОСТРИЛКИ 

6. КОРЕКТОРИ 3 А ЛИЦЕ 

7. СЈАЕВИЗАУСТА 

8. СЕНКИЗАОЧИ 

9. ЛАКОВИ ЗА НОКТИ 

10. КАРМИНИ 3А УСТА 

11. МАСКАРИ ЗА ОЧИ 

12. КОЗМЕТИЧИ МОЛИВИ ЗА УСТА И ОЧИ 

13. ТУШЕВИ ЗА ОЧИ 

14. ЧЕТКИ 3А НАНЕСУВАЊЕ НА ЛИЦЕ 

15. ЗАЦВРСТУВАЧИ ЗА НОКТИ 

16. АЦЕТОНИ (СРЕДСТВО ЗА 

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ЛАК ЗА НОКТИ) 

17. ВЛАЖНИ ШАМИЧИЊА  

 

(111)  20525   (151)  04/12/2013 

(210)  TM  2012/594  (220)  06/06/2012 

(181)  06/06/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Berlitz Investment Corporation 

300 Delaware Avenue, Suite 1269 Wilmington, 

DE 19801-1622, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

BERLITZ METHOD 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  аудио записи кои содржат инструкции 

(настава) на англиски јазик и други странски 

јазици како и информации за меѓународните 

култури, обичаи, и бизнис (деловни) практики; 

аудиовизуелни записи кои содржат инструкции 

(настава) на англиски јазик и информации за 

културите, обичаите, и бизнис (деловните) 

практики во англиските говорни подрачја  

кл. 16  подучувачки, наставни, и образовни 

материјали што се користат поврзани со јазична 

настава, имено, печатени материјали за курс во 

областа на јазината настава, работни книги 

(тетратки) насочени кон јазичната настава, книги 

(тетратки) за вежбање, граматички водичи, 

речници, референтни материјали од областа на 

јазичната настава, и книги/речници на изрази; 

книги и други печатени материјали поврзани со 

патување, имено, книги водичи, референтни 
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книги (прирачници) поврзани со патување, 

книги/речници на изрази  

кл. 41  образовни услуги во училишна настава на 

странски јазици  

 

(111)  20498   (151)  12/12/2013 

(210)  TM  2012/596  (220)  07/06/2012 

(181)  07/06/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  МАСТРАФ МИЛАН ДООЕЛ Скопје 

ул.11 Октомври 23/1, 1000 Скопје, MK 

(740)  ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат 

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје 

(540)  

 

ZEOHUMAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  минерали за човечка употреба, минерални 

додатоци на храната  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

минерали за човечка употреба и минерални 

додатоци на храната  

 

(111)  20326   (151)  11/11/2013 

(210)  TM  2012/682  (220)  27/06/2012 

(181)  27/06/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. a New Jersey 

corporation, 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

REDITWIST 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати снабдени во 

претходно наполнети инјектирачки направи  

кл. 10  инјектирачки направи за медицински цели  

 

(111)  20327   (151)  11/11/2013 

(210)  TM  2012/683  (220)  27/06/2012 

(181)  27/06/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. a New Jersey 

corporation, 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

SYMTWIST 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати снабдени во 

претходно наполнети инјектирачки направи  

кл. 10  инјектирачки направи за медицински цели  

 

(111)  20482   (151)  05/12/2013 

(210)  TM  2012/684  (220)  26/06/2012 

(181)  26/06/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за трговија на големо и мало и 

услуги КАРМЕН БАУЦЕНТАР ДОО увоз-извоз 

Скопје 

ул.Никола Карев ББ Момин Поток - Криви 

Дол, Скопје, Центар, MK 

(540)  

BAUCENTAR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

градежни материјали, метални преносни 

конструкции, жици и кабли, браварски произвди, 

мали метални производи, метални цевки, каси, 

фасадни системи, бои и лакови, рачен алат, 

градинарски машини, алати и опрема, 

штрафовска роба и железарија, заштитна 

опрема во градежништвото, гипс картон, 

градежни скелиња, сантарна опрема, плочки, 

водоводни системи, осветлување, базени, 

фонтани  
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(111)  20488   (151)  05/12/2013 

(210)  TM  2012/685  (220)  26/06/2012 

(181)  26/06/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за трговија на големо и мало и 

услуги КАРМЕН БАУЦЕНТАР ДОО увоз-извоз 

Скопје ул.Никола Карев ББ Момин Поток - 

Криви Дол, Скопје, Центар, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  бела, светло сина, црвена и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

градежни материјали, метални преносни 

конструкции, жици и кабли, браварски 

производи, мали метални производи, метални 

цевки, каси, фасадни системи, бои и лакови, 

рачен алат, градинарски машини, алати и 

опрема, штрафовска роба и железарија, 

заштитна опрема во градежништвото, гипс 

картон, градежни скелиња, сантарна опрема, 

плочки, водоводни системи, осветлување, 

базени, фонтани  

 

(111)  20481   (151)  05/12/2013 

(210)  TM  2012/686  (220)  28/06/2012 

(181)  28/06/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Биогенеа фармацеутикалс ДОО Скопје 

Бул.Партизански одреди бр.19, влез 1, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  сина, бела, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  матични клетки (биолошки материјал)  

кл. 44  медицински биолошки материјал  

 

(111)  20483   (151)  13/11/2013 

(210)  TM  2012/689  (220)  29/06/2012 

(181)  29/06/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  БОРДЕРЛЕС ТРЕЈДИНГ ЕВРОПА ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Дебарца бр. 11, Скопје, MK 

(740)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  

бул. "Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

BORDERLESS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, руди  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

услуги при продажба на големо на минерали и 

метали  

кл. 36  финансиски работи  

кл. 45  правни услуги  

 

(111)  20325   (151)  11/11/2013 

(210)  TM  2012/690  (220)  29/06/2012 

(181)  29/06/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Amgen Inc., (Delaware corporation) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

МИМПАРА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  20503   (151)  12/12/2013 
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(210)  TM  2012/692  (220)  29/06/2012 

(181)  29/06/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Трговско друштво за геодетски работи 

и услуги ГЕОПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Дрезденска бр.15/3-4, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА 

АДВОКАТИ 

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, зелена, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  услуги за премерување, премерување 

земјиште  

 

(111)  20507   (151)  12/12/2013 

(210)  TM  2012/693  (220)  29/06/2012 

(181)  29/06/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Елена Митреска Јовановска 

ул.Ибе Паликуќа бр.17, Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  бела, црна, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; спортски 

и културни активности  

 

(111)  20523   (151)  03/12/2013 

(210)  TM  2012/694  (220)  29/06/2012 

(181)  29/06/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за превоз и туризам Јадран-

Скопје ДООЕЛ Скопје 

ул.Никола Карев бр.20-18, Скопје, MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела и сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање на стока, организирање патувања  

 

(111)  20324   (151)  11/11/2013 

(210)  TM  2012/695  (220)  02/07/2012 

(181)  02/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  BASF Agro B.V., Arnhem (NL) 

Zweigniederlassung Waedenswil 

Moosacherstrasse 2, AU, CH 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје 

(540)  

FASTAC 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на бактерии, 

инцектициди, фунгициди, хербициди, пестициди  

 

(111)  20491   (151)  05/12/2013 

(210)  TM  2012/696  (220)  02/07/2012 

(181)  02/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Здравствена организација за 

стоматолошка здравствена заштита „КРУНА 

МС" Ц.О. Скопје 

Градски Трговски Центар, Кеј 13 Ноември 2/2, 

1000 Скопје, MK 

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

(540)  

 

(591)  темно сина, жолта, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  ултра тенки порцелански ламинати  

кл. 44  забарство  

 

(111)  20480   (151)  05/12/2013 

(210)  TM  2012/697  (220)  02/07/2012 

(181)  02/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги МТ-ГЛОБАЛ ТОБАКО ДООЕЛ увоз-

извоз Куманово „3-та македонска ударна 

бригада" бр.106/1-12, Куманово, MK 

(740)  Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, златна, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; тутунски производи; 

запалки; кибрит; артикли за пушачи  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

цигари; туту; тутунски производи; запалки; 

кибрит; артикли за пушачи, услуги при продажба 

на големо врзани за цигари; тутун; тутунски 

производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи  

 

(111)  20505   (151)  12/12/2013 

(210)  TM  2012/701  (220)  03/07/2012 

(181)  03/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за трговија и производство 

МЕРИДИАНО ЕКСПОРТ ДОО Скопје 

ул.Милан Марковиќ бр.59, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; 

јајца, млеко и млечни производи; масла и масти 

за јадење  

 

(111)  20317   (151)  13/11/2013 

(210)  TM  2012/702  (220)  03/07/2012 

(181)  03/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Росица Мршиќ 

ул.Козара бр.42-2-12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Снежана Савиќ Димовска, адвокат 

ул. Иво Лола Рибар бр.59 влез 3,6 кат, 1000 

Скопје, 1000 

(540)  

 

(591)  сива и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 25  боди, велови, вратоврски, горна облека 

(наметки), готова облека (конфекциска), готови 

постави, долги палта, долна облека, елеци, 

женски маички, здолништа, јаки, јакни, капи, 

качкети, качулки, костуми за капење, 

комбинезони, корсети, кошули, маици, маици со 

кратки ракави, манжетни, облека, облека од 

кожа, обувки, палта, округли капи, палта, 

панделки за коса, панталони, пелерини, 

пелерини со качулки, пиџами, појаси, полнети 

јакни, постави, пуловери, ракавици, ракавици без 

прсти, ремени, трикотажа, сандали, униформи, 

фустани, хеланки, хулахопки, чевли, џебни 

шамивчиња, џебови за облека, шалови, шамии, 

шапки, штитиници за уши од студ  

кл. 26  брошеви, вез, еластични панделки, капи, 

карнери на облека, украси за коса, ленти за коса, 

монограми, мрежаста тантела, панделки за коса, 

украси за коса, украси за облека, реси, пораби за 

облека  

кл. 42  внатрешно уредување, дизајн 

(индустриски дизајн), дизајнирање облека  

 

(111)  20514   (151)  12/12/2013 

(210)  TM  2012/703  (220)  04/07/2012 

(181)  04/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за производство и трговија на 

големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ  увоз-

извоз 

ул.СКОЕВСКА б.б., Штип, MK 

(740)  Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, црна, сите нијанси на жолта, 

сите нијанси на кафеава, темно црвена (бордо) 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  вафли, вафел производи (наполитамки), 

слатки и десерти  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

вафли, вафел производи (наполитанки), слатки 

и десерти; услуги на продажба на големо врзани 

за вафли, вафел производи (наполитанки), 

слатки и десерти  

 

(111)  20319   (151)  11/11/2013 

(210)  TM  2012/705  (220)  04/07/2012 

(181)  04/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Луција Поп-Стефанија 

ул.Коста Абраш бр.29, 6000 Охрид, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  темно и светло црвена, жолто-златна, 

бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи, 

рекламирање, ширење на рекламен материјал 

(трактати, проспекти, печатени материјали, 

примероци), компјутеризирана работа со 

датотеки, организирање изложби во 

комерцијални и рекламни цели, on-line 

рекламирање по пат на компјутерска мрежа, 

односи 

со јавност; информациони агенции  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци; 

привремено сместување  

 

(111)  20504   (151)  12/12/2013 

(210)  TM  2012/706  (220)  04/07/2012 
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(181)  04/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  SHENZHEN YONGNUO PHOTOGRAPHIC 

EQUIPMENT CO., LTD. 

THE 4TH OF B-D PILLAR AND 1-3 PILLAR, G/F, 

BUILDING 4, SAIGE SCIENCE AND 

TECHNOLOGY PARK, HUAQIANG NORTH 

ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG 

PROVINCE, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери, кинематографски 

фотоапарати; фотоапарати (фотографија); 

објективи (леќи) (оптика); кутии специјално 

направени за фотографски апарати и 

инструменти; троногалки за камери; блиц 

(фотографија); бленди (фотографија); 

видеорекордери; преносни телефони; блиц-

сијалички (светлечки сигнали); отворачи на 

бленди (фотографија); ламби за темни 

простории (фотографија); носачи на темни плочи 

(фотографија); држачи за фотографски апарати; 

дијафрагми (фотографија); индуктори ( 

електрицитет); оптички кондензатори; очила за 

сонце; галвански ќелии  

 

(111)  20510   (151)  12/12/2013 

(210)  TM  2012/707  (220)  05/07/2012 

(181)  05/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  AGRIUM INC. 

13131 Lake Fraser Drive S.E. Calgary, Alberta 

T2J 7E8, CA 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

AGRIUM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  вештачко ѓубриво, обложено вештачко 

ѓубриво, вештачко ѓубриво со контролирано 

ослободување, хемиски и биолошки состојки за 

употреба во производството на вештачки 

ѓубрива  

кл. 5  пестициди, хербициди, фунгициди, 

инсектициди и родентициди  

кл. 44  услги за производтво и обработка на 

семиња, услуги за прилагодена примена, имено 

примена на вештачки ѓубрива и други 

замјоделски хемикалии; агрономски 

консултантски услуги  

 

(111)  20508   (151)  12/12/2013 

(210)  TM  2012/708  (220)  05/07/2012 

(181)  05/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  AGRIUM INC. 

13131 Lake Fraser Drive S.E. Calgary, Alberta 

T2J 7E8, CA 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  вештачко ѓубриво, обложено вештачко 

ѓубриво, вештачко ѓубриво со контролирано 

ослободување, хемиски и биолошки состојки за 

употреба во производството на вештачки 

ѓубрива  

кл. 5  пестициди, хербициди, фунгициди, 

инсектициди и родентициди  

кл. 44  услги за производство и обработка на 

семиња, услуги за прилагодена примена, имено 

примена на вештачки ѓубрива и други 

замјоделски хемикалии; агрономски 

консултантски услуги  



 

218 | С т р а н а   Трговски Марки 
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје  

 

(111)  20489   (151)  05/12/2013 

(210)  TM  2012/710  (220)  05/07/2012 

(181)  05/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.  

inkilap Mah.Akcakoca sk.No:10, Umraniye, 

Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

MEGASEF 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  20506   (151)  12/12/2013 

(210)  TM  2012/711  (220)  05/07/2012 

(181)  05/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за трговија, производство, 

услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО 

АД Скопје 

ул. „Шуто Оризари" бб, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

DIAMAS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масла и масти за јадење, џемови, 

маргарин  

кл. 30  мајонез  

 

(111)  20511   (151)  12/12/2013 

(210)  TM  2012/712  (220)  05/07/2012 

(181)  05/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за трговија, производство, 

услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО 

АД Скопје 

ул. „Шуто Оризари" бб, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

DAMAS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масла и масти за јадење, џемови, 

маргарин  

кл. 30  мајонез  

 

(111)  20513   (151)  12/12/2013 

(210)  TM  2012/713  (220)  05/07/2012 

(181)  05/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за трговија, производство, 

услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО 

АД Скопје ул. „Шуто Оризари" бб, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

ADAMAS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масла и масти за јадење, џемови, 

маргарин  

кл. 30  мајонез  

 

(111)  20512   (151)  12/12/2013 

(210)  TM  2012/714  (220)  05/07/2012 

(181)  05/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за трговија, производство, 

услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО 

АД Скопје ул. „Шуто Оризари" бб, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

НАШЕ УТРО 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масла и масти за јадење, џемови, 

маргарин  

кл. 30  мајонез  
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(111)  20320   (151)  11/11/2013 

(210)  TM  2012/715  (220)  06/07/2012 

(181)  06/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  R & A Bailey & Co 

Nangor House, Wester Estate, Nangor Road, 

Dublin 12, IE 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(111)  20456   (151)  18/11/2013 

(210)  TM  2012/722  (220)  06/07/2012 

(181)  06/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Intervet International B.V.  

Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NL 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

SCALIBOR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови и фармацевтски препарати за 

ветеринарна употреба  

 

(111)  20444   (151)  06/12/2013 

(210)  TM  2012/725  (220)  06/07/2012 

(181)  06/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за производство трговија и 

услуги РИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Кире Динев 

ДОО увоз-извоз Битола 

бул.1ви Мај бр.13, Битола, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

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

портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно за исхрана и производи од жито; 

тестенини; тестенини за исхрана; производи од 

тесто; макарони; равиоли; тортелини; шпагети; 

резанки од тесто; тесто од соја; фиде 

(тестенини)  

кл. 35  промоција на продажба, маркетинг услуги, 

услуги при продажба и  посредување при 

продажба на брашно за исхрана и производи од  

жито; тестенини; макарони, равиоли; тортелини; 

шпагети; резенки од тесто; фиде (тестенини)  

 

(111)  20447   (151)  06/12/2013 

(210)  TM  2012/726  (220)  06/07/2012 

(181)  06/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за производство трговија и 

услуги РИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Кире Динев 

ДОО увоз-извоз Битола, бул.1ви Мај бр.13, 

Битола, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(591)  црна, бела, црвена, жолта, сива, 

портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно за исхрана и производи од жито; 

тестенини; тестенини за исхрана; производи од 

тесто; макарони; равиоли; тортиљи; шпагети; 

резанки од тесто; тесто од соја; фиде 

(тестенини)  

 

(111)  20445   (151)  07/11/2013 

(210)  TM  2012/728  (220)  09/07/2012 

(181)  09/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  COLGATE - PALMOLIVE COMPANY 

300 Park Avenue NEW YORK, N.Y. 10022, US 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена, бела, сина, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  пасти за заби  

 

(111)  20409   (151)  06/12/2013 

(210)  TM  2012/729  (220)  09/07/2012 

(181)  09/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  КАРГОИНСПЕКТ - АГРАР Д.О.О. Скопје 

ул.Маршал Тито, градски ѕид, блок 2 бр.14-а, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, сина 

(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. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат на 

истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни услуги; 

хигиенска нега и нега на убавината на луѓето 

или животните; услуги од областа на 

земјоделството, градинарството и шумарството  

 

(111)  20408   (151)  06/12/2013 

(210)  TM  2012/730  (220)  09/07/2012 

(181)  09/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  КАРГОИНСПЕКТ - АГРАР Д.О.О. Скопје 

ул.Маршал Тито, градски ѕид, блок 2 бр.14-а, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 
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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. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат на 

истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни услуги; 

хигиенска нега и нега на убавината на луѓето 

или животните; услуги од областа на 

земјоделството, градинарството и шумарството  

 

(111)  20474   (151)  06/12/2013 

(210)  TM  2012/731  (220)  05/07/2012 

(181)  05/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  бела, портокалова, кафена, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  крем за сончање со антицелулитен ефект  

 

(111)  20451   (151)  18/11/2013 

(210)  TM  2012/735  (220)  10/07/2012 

(181)  10/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

с.Радово бр.45 2400 Струмица, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалоци од овошје и овошни сокови; 

сирупи и други препарати за производство на 

пијалоци  

 

(111)  20464   (151)  18/11/2013 

(210)  TM  2012/736  (220)  11/07/2012 

(181)  11/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 

45202, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

AMBI PUR FRESHELLE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за миење, белење и други 

супстанции за употреба во перење, препарати за 

нега, третман и разубавување на ткаенини; 

препарати за чистење, полирање, триење и 

нагризување; потпури; темјан; масла за парфеми 

и мириси; миризлива вода за употреба во 

домаќинството и за употреба на ткаенини; 

миризливо дрво; ароми; етерични масла; 

препарати за фумигација што треба да се 

испуштат во воздух, атмосфера или на ткаенини 

во форма на чад, пареа или гас; препарати за 

парфимирање или намирисување на воздухот  

кл. 4  состави за апсорбирање прашина, 

навлажнување и врзување; свеќи, миризливи 

или ароматизирани свеќи, свеќи за 

ароматизирање или парфимирање на 

атмосферата; илуминанти, восок за 

осветлување; тенки свеќи, ноќни светилки и 

фитил  
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кл. 5  освежувачи на воздух; препарати за 

прочистување на воздухот; собни освежувачи на 

воздух; дезодоранси за ткаенини и воздух; 

препарати за неутрализирање на мириси  

кл. 11  апарати и инструменти, сите за 

ароматизирање, прочистување или освежување 

на атмосферата; делови и опрема за сите 

гореспоменати стоки; ароматерапија и единици 

за прочистување на воздухот напојувани со 

батерија или што работат на струја и полнења 

што треба да се вметнат во овие единици; уреди 

и филтери за деодорирање на воздухот што 

слободно стојат, се неароматизирани и не 

испуштаат супстанции  

кл. 21  прибори и контејнери за домаќинство или 

кујна (не од скапоцени метали или обложени со 

нив); согорувачи на масла и мириси; апарат за 

загревање масла за парфеми и за 

ослободување мирис во околната атмосфера; 

диспензери и апарати за испуштање 

парфимирани производи, есенцијални масла и 

продукти за освежување на воздухот, апарати за 

деодорирање; апарати и контејнери за 

ароматозирање на атмосферата или за 

испуштање парфеми, препарати за освежување 

на воздухот или прочистување на воздухот во 

околната атмосфера; стакларија; порцелан и 

грнчарија  

 

(111)  20475   (151)  06/12/2013 

(210)  TM  2012/744  (220)  11/07/2012 

(181)  11/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Societe Jas Hennessy & Co 

Rue de la Richonne 16100 Cognac, FR 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591)  златна, црна, драп (кремова), сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  шишиња од стакло, порцелан и печена 

глина; кутии, садови, чинии, тегли, тацни, 

филџани од стакло, порцелан и печена глина; 

чаши за пиење; кутии од стакло, порцелан и 

печена глина; украсни стаклени шишиња (обично 

за послужување на вино); мешалки за коктели; 

стаклени затворачи; ладилници (ладнодржачи); 

држачи за книгата на мени; отварачи за 

шишиња; бокали; послужавници за домашна 

употреба кои не се од скапоцени метали; садови 

за послужување на маса кои не се од скапоцени 

метали; плитки и длабоки чинии од стакло, 

порцелан и печена глина; горилници со мирис на 

парфем; вапоризатори (уреди за испарување) со 

мирис на парфем; статуи или мали фигури 

(статуетки) направени од порцелан, печена земја 

или стакло; стакло, необработено или 

полуобработено, освен стакло за градежништво; 

украсни предмети и украси од стакло, порцелан 

и печена глина, конкретно кутии за бонбони, 

свеќници, садови, капаци за саксии за цвеќе, 

подлошки за ножеви за на маса, прстени за крпи 

за на маса, матарки и вазни  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освенпиво)  

 

(111)  20473   (151)  06/12/2013 

(210)  TM  2012/745  (220)  11/07/2012 

(181)  11/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Societe Jas Hennessy & Co  
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Rue de la Richonne 16100 Cognac, FR, FR 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591)  златна, црна, драп (кремова) 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  шишиња од стакло, порцелан и печена 

глина; кутии, садови, чинии, тегли, тацни, 

филџани од стакло, порцелан и печена глина; 

чаши за пиење; кутии од стакло, порцелан и 

печена глина; украсни стаклени шишиња (обично 

за послужување на вино); мешалки за коктели; 

стаклени затворачи; ладилници (ладнодржачи); 

држачи за книгата на мени; отварачи за 

шишиња; бокали; послужавници за домашна 

употреба кои не се од скапоцени метали; садови 

за послужување на маса кои не се од скапоцени 

метали; плитки и длабоки чинии од стакло, 

порцелан и печена глина; горилници со мирис на 

парфем; вапоризатори (уреди за испарување) со 

мирис на парфем; статуи или мали фигури 

(статуетки) направени од порцелан, печена земја 

или стакло; стакло, необработено или 

полуобработено, освен стакло за градежништво; 

украсни предмети и украси од стакло, порцелан 

и печена глина, конкретно кутии за бонбони, 

свеќници, садови, капаци за саксии за цвеќе, 

подлошки за ножеви за на маса, прстени за крпи 

за на маса, матарки и вазни  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(111)  20455   (151)  18/11/2013 

(210)  TM  2012/746  (220)  11/07/2012 

(181)  11/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Заштитно друштво за производство, 

трговија и услуги ПАНОРАМА ДООЕЛ Охрид 

ул. 15 Корпус бб, 6000 Охрид, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  путер (путер од кикирики)  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; услуги при продажба на 

големо и мало и увоз-извоз со пурер од кикирики  

 

(111)  20440   (151)  06/12/2013 

(210)  TM  2012/757  (220)  12/07/2012 

(181)  12/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Sanovel Ilac Sanayi ve Ticaret A.S. 

Buyukdere cad. Dereboyu Sok. Zagra Is Merkezi 

C Blok Maslak 34398 Istanbul, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

KLOGAN-SANOVEL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарани 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 

штетшници, фунгициди, хербициди  
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(111)  20410   (151)  06/12/2013 

(210)  TM  2012/758  (220)  13/07/2012 

(181)  13/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  MEDA AB 

Pipers Vag Box 906, 170 09 Solna, SE 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

ALDARA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  20458   (151)  18/11/2013 

(210)  TM  2012/759  (220)  13/07/2012 

(181)  13/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

VYNFINIT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  20442   (151)  06/12/2013 

(210)  TM  2012/760  (220)  13/07/2012 

(181)  13/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за производство трговија и 

услуги РИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Кире Динев 

ДОО увоз-извоз Битола 

бул.1ви Мај бр.13, Битола, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

RIK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката и фотографиите, како и за 

земјоделството, градинарството и шумарството; 

сурови вештачки смоли, пластични материи во 

сурова состојба; ѓубриња; смеси за гаснење 

пожар; производи за калење и заварување; 

хемиски материи за конзервирање прехранбени 

производи; материи за штавење; лепливи 

материи што се користат во индустријата, 

антифриз, дестилирана вода  

кл. 3  средства за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на забите  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи, 

бизнис информации, демонстрација на 

производи, спојување за доброто на другите, на 

различни стоки, овозможувајќи им на 

корисниците полесно да ги видат и купат тие 

стоки; малопродажба, увоз-извоз  

 

(111)  20462   (151)  18/11/2013 

(210)  TM  2012/763  (220)  16/07/2012 

(181)  16/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  GENERAL MOTORS LLC, a limited liability 

company organized and existing under the laws 

of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of 

Michigan 48265-3000, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

STS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни взила и делови за истите  

 

(111)  20460   (151)  18/11/2013 

(210)  TM  2012/765  (220)  16/07/2012 
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(181)  16/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство и трговија 

СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

ул.Железничка бр.155, 6000 Охрид, MK 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалаоци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

безалкохолни пијалоци  

кл. 43  услуги на подготвување на пијалоци  

 

(111)  20459   (151)  18/11/2013 

(210)  TM  2012/766  (220)  16/07/2012 

(181)  16/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство и трговија 

СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

ул.Железничка бр.155, 6000 Охрид, MK 

(540)  

 

(591)  темно сина, светло сина, бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалаоци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

безалкохолни пијалоци  

кл. 43  услуги на подготвување на пијалоци  

 

(111)  20452   (151)  18/11/2013 

(210)  TM  2012/767  (220)  18/07/2012 

(181)  18/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED 

3rd & 4th Floor, Vasantha Chambers Fateh 

Maidan Road, Basheerbagh Hyderabad, 500 004 

ANDHRA PRADESH, IN 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

SHANVAC 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, вакцини  

 

(111)  20449   (151)  06/12/2013 

(210)  TM  2012/772  (220)  20/07/2012 

(181)  20/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  АГРОФИЛА ДООЕЛ 

ул.Индустриска зона Македонка бр.21, 2000 

Штип, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масло и масла за јадење  
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(111)  20397   (151)  12/11/2013 

(210)  TM  2012/790  (220)  25/07/2012 

(181)  25/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Финк дооел Скопје 

ул.Никола Русински бр.21, Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  црвена, бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини за кујна  

кл. 9  електрични пегли  

кл. 11  тостери  

кл. 35  услуги за продажба на големо и мало на 

апарати за домаќинство  

 

(111)  20405   (151)  06/12/2013 

(210)  TM  2012/792  (220)  25/07/2012 

(181)  25/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  24 Kitchen Television B.V. 

De Passage 144 1101 AX Amsterdam Zuidoost, 

NL 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

24KITCHEN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, фотографски, 

кинематографски и оптички апарати и 

инструменти, како и апарати и инструменти за 

мерење тежина, мерење, сигнализирање, 

проверка (контрола), апарати и инструменти за 

спасување и обучување; апарати и инструменти 

за спроведување, вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контрола на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук или 

слика; магнетски носачи на податоци, дискови за 

снимање; компакт дискови, ДВД-а и други 

дигитални медиуми за снимање; механизми за 

апаратите што се активираат со жетони; 

регистарски каси, машини за сметање, опрема 

за обработка на податоци, компјутери; 

компјутерски софтвер; апарати за гаснење 

пожар; ринг тонови, графика, тапет, игри, и 

музика што може да се симнуваат/превземаат 

преку глобална компјутерска мрежа и безжични 

уреди; филмови, телевизиски програми и аудио-

визуелна содржина кои нудат филмска и 

телевизиска забава и кои може да се 

симнуваат/превземаат од интернет; аудио и 

видео записи кои нудат филмска и телевизиска 

забава и кои може да се симнуваат/превземаат 

од интернет; компјутерски софтвер и апликации; 

претходно снимени видео касети, ДВД-а и ЦД-а 

кои нудат филмска и телевизиска забава; 

подлоги за компјутерски глувчиња; украсни 

магнети; очила за сонце  

кл. 16  хартија, картон и прозводи направени од 

овие материјали, а кои не се вклучени во други 

класи; печатени работи; книговезачки материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; лепила 

за канцелариска и куќна употреба/цел; 

материјали што ги користат уметниците; 

сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); мaтеријал 

за обука и настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување (што не се вклучени во 

другите класи); печатарски букви; клишиња; 

списанија, периодични изданија, книги; 

производи од хартија; инструменти за 

пишување; постери; разгледници; папки со 

листови што се вадат; бележници; папки; 

бележници (блокчиња); празни дневници за 

пишување; нотеси (бележници); адресари; 

датумари; корици за книги; налепници за браник; 

налепници; албуми за налепници; календари за 

на маса (биро); ѕидни календари; маркери 

(обележувачи) за книги; картички за менување; 
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фото албуми; врамени и неврамени 

фотографии; честитки  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи; 

промотивни и маркетинг услуги; обезбедување 

на онлајн компјутерски бази на податоци и 

онлајн пребарувачки бази на податоци кои нудат 

класифицирани рекламни списоци/огласи за 

производи и услуги; онлајн малопродажни услуги 

кои нудат производи и услуги кои може да се 

симнуваат/превземаат од интернет; ширење на 

реклама за други преку интернет; обезбедување 

и изнајмување на рекламен простор на интернет; 

онлајн рекламни и маркетинг услуги; 

обезбедување на онлајн аукциски услуги; онлајн 

промоции  

кл. 38  телекомуникации; услуги за телевизиско 

емитување и телевизиски пренос; радиодифузни 

услуги  

кл. 41  образование, обезбедување на обука; 

забава; спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирање поврзано со нив; 

индустриски анализи и истражувачки услуги; 

изработка (проектирање) и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; компјутерски 

услуги во вид на прилагодени веб страници кои 

нудат кориснички дефинирани информаци, 

лични профили и информации; компјутерски 

услуги, имено, хостирање (водење) на онлајн 

веб простории за други за организирање и 

спроведување на онлајн средби, собири, и 

интерактивни дискусии; обезбедување на онлајн 

директориуми (именици), бази на податоци и 

пребарувачки машини за добивање на податоци 

од широк спектар на теми и области од општ 

интерес преку интернет; хостирање (водење) на 

дигитални содржини на интернет, имено, онлајн 

журнали и блогови; обезбедување на 

привремена употреба на компјутерски софтвер, 

кој може да се симнува/превземе од интернет, за 

употреба во создавањето и објавувањето на 

онлајн журнали и блогови; услуги за хостирање 

(водење) на веб страници; компјутерски услуги, 

имено, обезбедување на пребарувачки машини 

за добивање на податоци на глобална 

компјутерска мрежа  

 

(111)  20406   (151)  06/12/2013 

(210)  TM  2012/793  (220)  25/07/2012 

(181)  25/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  24 Kitchen Television B.V. 

De Passage 144 1101 AX Amsterdam Zuidoost, 

NL 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, фотографски, 

кинематографски и оптички апарати и 

инструменти, како и апарати и инструменти за 

мерење тежина, мерење, сигнализирање, 

проверка (контрола), апарати и инструменти за 

спасување и обучување; апарати и инструменти 

за спроведување, вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контрола на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук или 

слика; магнетски носачи на податоци, дискови за 

снимање; компакт дискови, ДВД-а и други 

дигитални медиуми за снимање; механизми за 

апаратите што се активираат со жетони; 

регистарски каси, машини за сметање, опрема 

за обработка на податоци, компјутери; 

компјутерски софтвер; апарати за гаснење 

пожар; ринг тонови, графика, тапет, игри, и 

музика што може да се симнуваат/превземаат 

преку глобална компјутерска мрежа и безжични 

уреди; филмови, телевизиски програми и аудио-

визуелна содржина кои нудат филмска и 

телевизиска забава и кои може да се 

симнуваат/превземаат од интернет; аудио и 

видео записи кои нудат филмска и телевизиска 

забава и кои може да се симнуваат/превземаат 



 

228 | С т р а н а   Трговски Марки 
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје  

од интернет; компјутерски софтвер и апликации; 

претходно снимени видео касети, ДВД-а и ЦД-а 

кои нудат филмска и телевизиска забава; 

подлоги за компјутерски глувчиња; украсни 

магнети; очила за сонце  

кл. 16  хартија, картон и прозводи направени од 

овие материјали, а кои не се вклучени во други 

класи; печатени работи; книговезачки материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; лепила 

за канцелариска и куќна употреба/цел; 

материјали што ги користат уметниците; 

сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); мaтеријал 

за обука и настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување (што не се вклучени во 

другите класи); печатарски букви; клишиња; 

списанија, периодични изданија, книги; 

производи од хартија; инструменти за 

пишување; постери; разгледници; папки со 

листови што се вадат; бележници; папки; 

бележници (блокчиња); празни дневници за 

пишување; нотеси (бележници); адресари; 

датумари; корици за книги; налепници за браник; 

налепници; албуми за налепници; календари за 

на маса (биро); ѕидни календари; маркери 

(обележувачи) за книги; картички за менување; 

фото албуми; врамени и неврамени 

фотографии; честитки  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи; 

промотивни и маркетинг услуги; обезбедување 

на онлајн компјутерски бази на податоци и 

онлајн пребарувачки бази на податоци кои нудат 

класифицирани рекламни списоци/огласи за 

производи и услуги; онлајн малопродажни услуги 

кои нудат производи и услуги кои може да се 

симнуваат/превземаат од интернет; ширење на 

реклама за други преку интернет; обезбедување 

и изнајмување на рекламен простор на интернет; 

онлајн рекламни и маркетинг услуги; 

обезбедување на онлајн аукциски услуги; онлајн 

промоции  

кл. 38  телекомуникации; услуги за телевизиско 

емитување и телевизиски пренос; радиодифузни 

услуги  

кл. 41  образование, обезбедување на обука; 

забава; спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирање поврзано со нив; 

индустриски анализи и истражувачки услуги; 

изработка (проектирање) и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; компјутерски 

услуги во вид на прилагодени веб страници кои 

нудат кориснички дефинирани информаци, 

лични профили и информации; компјутерски 

услуги, имено, хостирање (водење) на онлајн 

веб простории за други за организирање и 

спроведување на онлајн средби, собири, и 

интерактивни дискусии; обезбедување на онлајн 

директориуми (именици), бази на податоци и 

пребарувачки машини за добивање на податоци 

од широк спектар на теми и области од општ 

интерес преку интернет; хостирање (водење) на 

дигитални содржини на интернет, имено, онлајн 

журнали и блогови; обезбедување на 

привремена употреба на компјутерски софтвер, 

кој може да се симнува/превземе од интернет, за 

употреба во создавањето и објавувањето на 

онлајн журнали и блогови; услуги за хостирање 

(водење) на веб страници; компјутерски услуги, 

имено, обезбедување на пребарувачки машини 

за добивање на податоци на глобална 

компјутерска мрежа  

 

(111)  20469   (151)  06/12/2013 

(210)  TM  2012/800  (220)  27/07/2012 

(181)  27/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Zakrytoe aktsionernoe obschestvo 

"TechnoNICOL" 

Krymsky Val, d.8 119049 Moscow, RU 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

BITUPOL/БИТУПОЛ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 17  гума (каучук), гута-перка (gutta-percha), 

гума (gum), азбест, мика (mica) и производи 

направени од овие материјали и кои не се 

вклучени во други класи; пластика во 

екструдирана (истисната) форма за употреба во 
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производство; материјали за пакување, 

затнување (stopping) и изолирање; флексибилни 

цевки, кои не се од метал  

кл. 19  градежни материјали (кои не се од 

метал); ригидни цевки за градежништво кои не 

се од метал; асфалт, црна смола (pitch) и 

битумен; згради кои се транспортираат и кои не 

се од метал; споменици (monuments), кои не се 

од метал  

 

(111)  20478   (151)  06/12/2013 

(210)  TM  2012/804  (220)  27/07/2012 

(181)  27/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Visa International Service Association 

900 Metro Center Boulevard, Foster City, 

California 94404, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

VISA SIGNATURE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со недвижен 

имот; финансиски услуги, банкарски услуги, 

услуги за кредитни картички, услуги за дебитни 

картички, услуги за наплатни картички, услуги за 

при-пејд картички, услуги за паметни (смарт) 

картички, електронски кредитни и дебитни 

трансакции, електронски трансфер на средства, 

услуги за обработка на плаќања, услуги за 

автентикација (проверка) и верификација 

(потврда) на трансакции, замена за пари 

обезбедена од кредитни картички и дебитни 

картички, услуги за размена на валута 

(разменување на пари), онлајн банкарски услуги, 

услуги за плаќање на сметки, услуги за пристап 

до депозити и услуги од банкомат 

(автоматизирана благајничка машина), услуги за 

кеширање (претворање во пари) на чекови и 

исплата на готовина, и ширење на финансиски 

информации преку глобалната компјутерска 

мрежа  

 

(111)  20476   (151)  06/12/2013 

(210)  TM  2012/805  (220)  27/07/2012 

(181)  27/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A. 

Via Franco Sacchetti, 20, I-20099 SESTO SAN 

GIOVANNI (MI), IT 

(740)  Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  црна, бела, зелена, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  20477   (151)  06/12/2013 

(210)  TM  2012/806  (220)  27/07/2012 

(181)  27/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A. 

Via Franco Sacchetti, 20, I-20099 SESTO SAN 

GIOVANNI (MI), IT 

(740)  Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  
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(591)  црна, бела, зелена, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  20454   (151)  06/12/2013 

(210)  TM  2012/809  (220)  31/07/2012 

(181)  31/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги ДИМЕКС - ИНЖЕНЕРИНГ извоз-увоз 

ДООЕЛ Велес 

ул.Солунска бр.2, 1400 Велес, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

DIMEKS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  метални градежни материјали, метални 

преносни конструкции, браварски производи, 

мали метални производи, производи од метал, 

кои не се опфатени со другите класи; рамки од 

метал за прозорци; каси за врати од метал; 

арматури за врати од метал; рамки за врати од 

метал, рачки од метал за врати, механизми за 

отворање на врати, неелектрични; метални 

панел плочи за врати, граничници од метал за 

врата, врати од метал, арматури од метал за 

прозорци, рамки од метал за стакпени бавчи, 

железарија за врати, железарија за прозорци, 

жалузини од метал, клучеви, надворешни 

ролетни од метал, ролетни од метал, затворачи 

од метал за рамки од шибер прозорци  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни намени; 

опрема за бањи; инсталации за бањи; кабини 

(туш-кабини); грејалки за бањи; чешми со ладна 

и топла вода; инсталации за сауни; седишта 

(седишта за клозетски шолји); славини [славини 

за чешми]; тоалети; мијалници [делови од 

санитарни инсталации; водоводни инсталации; 

инсталации за бањи, (инсталации за сауни), 

облоги за бањи, водоводни инсталации за бањи, 

кади за бањи, кади за хидротерапија, туш-

кабини, тушеви, лавабоа  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

рекламирање, ширење на рекламен материјал 

(трактати, проспекти печатени материјали, 

примероци), компјутеризирана работа со 

датотеки, организирање изложби во 

комерцијални и рекламни цели, on-line 

рекламирање по пат на компјутерска мрежа, 

изнајмување на време на пристап со 

комуникации по пат на сите начини за 

рекламирање; објавување рекламни текстови; 

изнајмување рекламен простор; маректиншки 

истражувања, маркетиншки студии, објавување 

на текстови;услуги при продажба на големо и 

мало и услуги при увоз и извоз со:метални 

градежни материјали, метални преносни 

конструкции, браварски производи, мали 

метални производи, производи од метал, кои не 

се опфатени со другите класи; рамки од метал 

за прозорци; каси за врати од метал; арматури 

за врати од метал; рамки за врати од метал, 

рачки од метал за врати, механизми за 

отворање на врати, неелектрични; метални 

панел плочи за врати, граничници од метал за 

врата, врати од метал, арматури од метал за 

прозорци, рамки од метал за стаклени бавчи, 

железарија за врати, железарија за прозорци, 

жалузини од метал, клучеви, надворешни 

ролетни од метал, ролетни од метал, затворачи 
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од метал за рамки од шибер прозорци, апарати 

за осветлување, греење, производство на пареа, 

сушење, вентилација, снабдување со вода и за 

санитарни намени; опрема за бањи; инсталации 

за бањи; кабини (туш-кабини); грејалки за бањи; 

чешми со ладна и топла вода; инсталации за 

сауни; седишта (седишта за клозетски шолји); 

славини [славини за чешми]; тоалети; мијалници 

[делови од санитарни инсталации; водоводни 

инсталации; инсталации за бањи, (инсталации 

за сауни), облоги за бањи, водоводни 

инсталации за бањи, кади за бањи, кади за 

хидротерапија, туш-кабини, тушеви, лавабоа  

кл. 37  поправки; инсталациски услуги; столарија 

[поправање]; врати и прозорци (монтирање 

врати и прозорци); поставување водоводни 

инсталации  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(111)  20463   (151)  18/11/2013 

(210)  TM  2012/810  (220)  31/07/2012 

(181)  31/07/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

SILVERTOUCH 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  бричеви и ножиња за бричеви; диспензери, 

касети, држачи, и кертриџи сите специјално 

дизајнирани за и што содржат ножиња за 

бричеви, и структурни делови за истите  

 

(111)  20407   (151)  06/12/2013 

(210)  TM  2012/824  (220)  01/08/2012 

(181)  01/08/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

ELOBABY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  не-медикаментозни препарати за нега на 

кожата  

кл. 5  медикаментозни препарати за нега на 

кожата  

 

(111)  20453   (151)  18/11/2013 

(210)  TM  2012/827  (220)  06/08/2012 

(181)  06/08/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Abbott Cardiovascular Systems Inc. 

3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California, 

95054, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

XIENCE XPEDITION 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  хируршки и медицински апарати и 

инструменти, имено стентови, стент системи за 

вбризгување на лекови, балони, катетери, 

балонски катетери, наведувачки жици и катетер 

облоги  

 

(111)  20404   (151)  06/12/2013 

(210)  TM  2012/828  (220)  08/08/2012 

(181)  08/08/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Ironwood Pharmaceuticals, Inc 

301 Binney Street Cambridge, Massachusetts 

02142, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

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

(540)  

КОНСТЕЛЛА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати кои се користат 

во третманот на хронична констипација, синдром 

на иритирани црева, нарушување на 

гастроинтестиналниот мотилитет и други 

гастроинтестални нарушувања  

 

(111)  20450   (151)  06/12/2013 

(210)  TM  2012/829  (220)  08/08/2012 

(181)  08/08/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги АЉБМИЛ-ALBMILL ДОО Тетово 

ул.101 бб, с. Порој Тетово, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жито, мали 

парчиња храна од жита, излупено жито за 

исхрана, леб  

кл. 31  брашно за животно, жита (остатоци од 

производство на жита) за исхрана на животни, 

излупено жито за живина  

кл. 35  трговија на големо и мало, посредување 

при продажба и увоз-извоз на брашно и 

производи од жито, мали парчиња храна од 

жита, излупено жито за исхрана, леб, брашно за 

животни, жита (остатоци од производство на 

жита) за исхрана на животни, излупено жито за 

живина  

 

(111)  20472   (151)  06/12/2013 

(210)  TM  2012/830  (220)  09/08/2012 

(181)  09/08/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740)  Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

SIDATA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска употреба; 

диететски супстанции прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

фластери, материјали за  преврзување; 

материјали за пломбирање заби, забарски 

смоли; дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  20470   (151)  06/12/2013 

(210)  TM  2012/833  (220)  10/08/2012 

(181)  10/08/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  Друштво за производство на хартија и 

амбалажа Дуропацк-АД-Скопје 

ул.Зенден Џемаил бр.1, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И 

АЛЕКСАНДРОВСКИ 

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  светло зелена, темно зелена, сива боја 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производи од нив кои не 

се опфатени со други класи, печатени работи, 

книговезнички материјал, фотографии, 



 

Трговски Марки  233 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје  

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 кои не се опфатени во другите класи, 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување, водење на работите, 

управување со работи, канцелариски работи  

 

(111)  20465   (151)  18/11/2013 

(210)  TM  2012/834  (220)  10/08/2012 

(181)  10/08/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  SYSTEMAX INC., 

11 Harbor Park Drive, Port Washington, New 

York 11050, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  тонери и мастила за мултифункционални 

електронски уреди за употреба во копирање, 

печатење, скенирање, видео запишување 

(capture) или пренесување документи и слики; 

компјутери, лаптопи, таблет компјутери, 

компјутерски периферни уреди, компјутерски 

ацесоари, имено, глувче, тастатури, торби за 

носење компјутер, компјутерски софтвер, опрема 

за домашно кино, фотографска опрема, 

целуларни телефони и ацесоари, телефони и 

ацесоари, видео опрема, аудио опрема, 

преносни електронски уреди, производи за 

домашна канцеларија, опрема за обработка на 

слики, firewall уреди за безбедност на мрежа, 

отстранливи компоненти за складирање 

податоци, конвертери, напојувања и адаптери, 

мрежни медиа плеери, видео игри и софтвер за 

видео игри, опрема за видео игри и ацесоари, 

CD-a, DVD-a, CD и DVD режачи, батерии, 

телевизори и мултифунционални електронски 

уреди за употреба во копирање, печатење, 

скенирање, видео запишување (capture) и/или 

пренесување документи и слики; особено 

исклучени се следните: жици, кабли, гајтани, 

конектори, печ кабли, џекови, адаптери што се 

користат за поврзување на компјутер со друг 

компјутер или што се дел од некоја компјутерска 

мрежа (дали или не таков кабел, гајтан, печ 

конектор, адаптер или друг таков уред содржи 

микропроцесор или некаква меморија), 

влучително електична жица за употреба во 

телекомуникациската индустрија, жици, гајтани и 

кабли со оптички влакна; телекомуникациски 

адаптери; кабли со оптички влакна за меѓусебно 

поврзување; телекомуникациски адаптери; 

телекомуникациски конектори, приклучоци, 

џекови и приклучни блокови; телекомуникациски 

уреди што повторуваат, преструктуираат или 

реформатираат сигнали од податочни 

терминали и контролери; телекомуникациски 

држачи, клипови и стеги за држење или 

поддршка на кабли и телекомуникациска опрема 

што се дистрибуирани како единица, и исто така 

вклучуваат, компјутерско вмрежување и друго 

вмрежување, телекомуникациски и трансмисиски 

уреди и телекомуникациски и трансмисиски 

уреди и опрема, како што е опрема за "Wi-Fi", 

WLAN и MLAN, како и сензори, крајни точки и 

опрема за сврзување за градење на автоматски 

системи, како и други производи вклучувајќи но 

не ограничувајќи телекомуникациски ормари и 

станбени дистрибуциски точки, како што се но не 

ограничувајќи се на сталажи, кабинети, ормари, 

напојувања и џекови користени со или за кабли 

или гајтани; локални гајтани, кабли, и ожичувања 

потребни да обезбедат електрична енергија од 

зиден штекер или да се поврзе еден компјутер 

со глувче, принтер, тастатура, монитор или диск 

или CD режач  

кл. 16  сечачи на хартија и канцелариски 

материјал, хефталици, хартија за копирање, 

хартија за плика, хартија за писма, меморандум 

хартија, хартија за белешки, хартија, спајалици 

за хартија  

кл. 20  маси, столчиња, не-метални држачи за на 

зид за ЛЦД и плазма телевизор, не-метални 
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држачи за звучници, ТВ масички со вртлива 

плоча, канцелариски мебел, компјутерски мебел, 

пластични и дрвени кутии за складирање и 

транспорт  

кл. 39  магацински услуги, имено, складирање, 

дистрибуција, подигање, пакување и испорака на 

артикли од домаќинство, стамбени, деловно-

поврзани и комерцијални  

кл. 42  услуги на он-лајн продажба на мало во 

областа на електроника за потрошувачи, 

компјутери, компјутерски периферни уреди, 

компјутерски ацесоари, компјутерски софтвер, 

радија, сателитски радија и ацесоари поврзани 

со истите, опрема за домашно кино, 

фотографска опрема, целуларни телефони и 

ацесоари, телефони и ацесоари, куќни 

производи и апарати за домаќинството, факс 

машини, видео опрема, аудио опрема, преносни 

електронски уреди и ацесоари поврзани со 

истите, производи за домашна канцеларија, 

опрема обработка на слики, firewall уреди за 

безбедност на мрежа, отстранливи компоненти 

за складирање податоци, конвертери и 

адаптери, мрежни медиа плеери, мастила и 

тонери, електронски музички инструменти, уреди 

за заштита од пренапон, видео игри и софтвер 

за видео игри, опрема за видео игри и ацесоари, 

мебел за забава, CD-a, DVD-a, CD и DVD 

режачи, батерии, автомобилска аудио опрема, 

дигитални фото рамки; услуги на продолжена 

гаранција, имено, договори за услуги за 

компјутери и електроника за потрошувачи; 

консултантски услуги - управување, поддршка, 

услуги и подобрување на работење и мисија на 

критични системи; ИТ решенија за бизниси, 

совети за потрошувачите за интеграција и 

систем дизајн обезбедувајќи препораки како да 

ја подобрат ефикасноста; услуги на пуштање во 

работа и распоредување -конфигурација - од 

конфигуриран RAID сервер до десктоп 

компјутерска мемориска надградба; компјутерски 

софтвер за следење и управување информации 

на компјутерски хардверски средства; софтвер 

за обработка на слики, обезбедува да 

оперативните системи и апликации се 

конфигурирани специјално за клиентовите 

барања за мрежна администрација; услуги на 

целосна инсталација за компјутерски хардвер, 

софтвер и мрежна опрема; исто така може да се 

поврзе со вашиот постоечки ISP и која било 

трета страна за да се обезбеди континуирана 

услуга за интернет пристап, е-мејл и други IP 

услуги; управувани услуги - ИТ конфигурациски 

услуги како што се софтвер конфигурирација и 

инсталација, хардвер конфигурација и 

инсталација и инсталација и конфигурација на 

мрежна опрема; услуги за ИТ поддршка, имено, 

мрежен дизајн, надградба и проверки; 

информации, советодавни и консултантски 

услуги поврзани со сите горе наведени услуги; 

услуги за животната средина, имено, технички 

консултации во областа на средства за 

обновување и услуги на депонирање  

 

(111)  20433   (151)  06/12/2013 

(210)  TM  2012/837  (220)  13/08/2012 

(181)  13/08/2022 

(450)  31/12/2013 

 

(732)  АЈ СТАИЛ ДОО Штип 

ул.ВАНЧО ПРЌЕ Бр.65, Штип, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  продажба на големо и мало; компјутери, 

мобилни телефони, електрични уреди  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 
НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

 
(510)  код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) 
(111)  регистарски број 
 

(510) (111) 

1 20347 

1 20352 

1 20362 

1 20442 

1 20508 

1 20510 

2 20347 

2 20352 

2 20430 

2 20432 

2 20435 

3 20301 

3 20309 

3 20310 

3 20347 

3 20352 

3 20366 

3 20375 

3 20407 

3 20411 

3 20427 

3 20436 

3 20442 

3 20445 

3 20448 

3 20457 

3 20464 

3 20474 

3 20499 

3 20500 

3 20502 

3 20527 

4 20347 

4 20352 

4 20362 

4 20381 

4 20464 

5 20290 

5 20302 

5 20304 

5 20305 

5 20315 

5 20324 

5 20325 

5 20326 

5 20327 

5 20342 

5 20344 

5 20345 

5 20347 

5 20352 

5 20359 

5 20360 

5 20361 

5 20367 

5 20369 

5 20380 

5 20387 

5 20388 

5 20389 

5 20390 

5 20391 

5 20392 

5 20394 

5 20398 

5 20399 

5 20404 

5 20407 

5 20408 

5 20409 

5 20410 

5 20411 

5 20417 

5 20440 

5 20452 

5 20456 

5 20457 

5 20458 

5 20464 

5 20472 

5 20481 

5 20489 

5 20491 

5 20498 

5 20508 

5 20510 

5 20518 

5 20524 

5 20527 

6 20341 

6 20348 

6 20353 

6 20370 

6 20371 

6 20385 

6 20386 

6 20418 

6 20419 

6 20454 

6 20483 

7 20351 

7 20356 

7 20393 

7 20397 

8 20348 

8 20353 

8 20463 

9 20291 

9 20293 

9 20306 

9 20323 

9 20337 

9 20340 

9 20365 

9 20368 

9 20370 

9 20371 

9 20386 

9 20393 

9 20397 

9 20400 

9 20405 

9 20406 

9 20422 

9 20441 

9 20465 

9 20504 

9 20518 

9 20525 

10 20311 

10 20326 

10 20327 

10 20391 

10 20417 

10 20437 

10 20443 

10 20453 

10 20518 

11 20332 
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11 20370 

11 20371 

11 20386 

11 20397 

11 20454 

11 20457 

11 20464 

11 20527 

12 20308 

12 20314 

12 20346 

12 20370 

12 20371 

12 20386 

12 20462 

12 20520 

12 20521 

14 20348 

14 20353 

14 20422 

14 20457 

14 20501 

14 20527 

16 20337 

16 20340 

16 20348 

16 20353 

16 20364 

16 20381 

16 20405 

16 20406 

16 20457 

16 20465 

16 20470 

16 20495 

16 20501 

16 20525 

16 20527 

17 20469 

18 20328 

18 20330 

18 20348 

18 20353 

18 20422 

18 20457 

18 20527 

19 20381 

19 20385 

19 20420 

19 20430 

19 20432 

19 20435 

19 20469 

20 20348 

20 20353 

20 20381 

20 20465 

21 20348 

21 20353 

21 20381 

21 20427 

21 20457 

21 20464 

21 20473 

21 20475 

21 20527 

22 20501 

24 20348 

24 20353 

24 20484 

24 20485 

24 20486 

24 20501 

25 20317 

25 20328 

25 20330 

25 20348 

25 20353 

25 20457 

25 20484 

25 20485 

25 20486 

25 20522 

25 20527 

26 20317 

26 20348 

26 20353 

26 20427 

26 20501 

26 20522 

27 20348 

27 20353 

27 20370 

27 20371 

27 20386 

28 20348 

28 20353 

28 20370 

28 20371 

28 20386 

28 20430 

28 20432 

28 20435 

28 20457 

28 20495 

28 20527 

29 20382 

29 20398 

29 20399 

29 20438 

29 20449 

29 20455 

29 20461 

29 20479 

29 20487 

29 20493 

29 20505 

29 20506 

29 20511 

29 20512 

29 20513 

30 20294 

30 20296 

30 20297 

30 20316 

30 20331 

30 20348 

30 20353 

30 20360 

30 20361 

30 20382 

30 20384 

30 20398 

30 20399 

30 20403 

30 20439 

30 20444 

30 20447 

30 20450 

30 20457 

30 20479 

30 20487 

30 20493 

30 20506 

30 20511 

30 20512 

30 20513 

30 20514 

30 20518 

30 20527 

31 20294 

31 20398 

31 20399 

31 20450 

31 20479 

31 20487 

31 20526 

32 20296 

32 20297 

32 20298 

32 20299 

32 20300 

32 20318 

32 20322 

32 20343 

32 20358 

32 20382 

32 20395 

32 20396 

32 20413 

32 20414 

32 20415 



 

Трговски Марки  237 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје  

32 20416 

32 20423 

32 20451 

32 20457 

32 20459 

32 20460 

32 20466 

32 20467 

32 20468 

32 20471 

32 20476 

32 20477 

32 20527 

33 20320 

33 20348 

33 20353 

33 20372 

33 20373 

33 20374 

33 20398 

33 20399 

33 20434 

33 20457 

33 20466 

33 20467 

33 20468 

33 20471 

33 20473 

33 20475 

33 20483 

33 20527 

34 20348 

34 20353 

34 20357 

34 20412 

34 20480 

34 20492 

34 20494 

35 20292 

35 20294 

35 20295 

35 20303 

35 20307 

35 20312 

35 20313 

35 20318 

35 20319 

35 20322 

35 20323 

35 20334 

35 20335 

35 20339 

35 20343 

35 20349 

35 20354 

35 20358 

35 20359 

35 20362 

35 20364 

35 20365 

35 20382 

35 20383 

35 20395 

35 20396 

35 20397 

35 20400 

35 20405 

35 20406 

35 20413 

35 20414 

35 20415 

35 20416 

35 20421 

35 20422 

35 20423 

35 20424 

35 20425 

35 20426 

35 20428 

35 20430 

35 20431 

35 20432 

35 20433 

35 20434 

35 20435 

35 20438 

35 20442 

35 20444 

35 20446 

35 20450 

35 20454 

35 20455 

35 20459 

35 20460 

35 20470 

35 20480 

35 20482 

35 20483 

35 20484 

35 20485 

35 20486 

35 20488 

35 20490 

35 20495 

35 20498 

35 20501 

35 20507 

35 20514 

35 20515 

35 20516 

35 20517 

35 20519 

36 20329 

36 20338 

36 20350 

36 20355 

36 20478 

36 20483 

36 20516 

37 20346 

37 20349 

37 20354 

37 20362 

37 20365 

37 20385 

37 20400 

37 20420 

37 20430 

37 20432 

37 20435 

37 20454 

37 20516 

38 20291 

38 20323 

38 20349 

38 20354 

38 20365 

38 20376 

38 20378 

38 20405 

38 20406 

38 20424 

38 20425 

38 20426 

39 20291 

39 20329 

39 20336 

39 20349 

39 20354 

39 20360 

39 20361 

39 20362 

39 20363 

39 20364 

39 20428 

39 20465 

39 20493 

39 20509 

39 20515 

39 20518 

39 20523 

40 20291 

40 20362 

40 20381 

40 20454 

40 20496 

40 20497 

41 20291 

41 20323 

41 20329 

41 20333 

41 20337 
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41 20340 

41 20341 

41 20349 

41 20354 

41 20363 

41 20364 

41 20377 

41 20379 

41 20381 

41 20405 

41 20406 

41 20490 

41 20495 

41 20501 

41 20507 

41 20518 

41 20522 

41 20525 

42 20317 

42 20323 

42 20341 

42 20349 

42 20354 

42 20362 

42 20365 

42 20405 

42 20406 

42 20408 

42 20409 

42 20424 

42 20425 

42 20426 

42 20465 

42 20503 

43 20294 

43 20295 

43 20303 

43 20318 

43 20319 

43 20321 

43 20322 

43 20323 

43 20329 

43 20343 

43 20358 

43 20363 

43 20364 

43 20382 

43 20398 

43 20399 

43 20402 

43 20403 

43 20413 

43 20414 

43 20415 

43 20416 

43 20423 

43 20429 

43 20457 

43 20459 

43 20460 

43 20466 

43 20467 

43 20468 

43 20471 

43 20518 

43 20527 

44 20295 

44 20391 

44 20401 

44 20408 

44 20409 

44 20457 

44 20481 

44 20491 

44 20508 
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45 20349 

45 20354 

45 20365 

45 20483 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 
(732) носител на правото на трговската марка 
(111) регистарски број 
(210) број на пријавата 
 

(732) (210) (111) 

„Ателје Антонија" ДООЕЛ MK/T/ 2011/282 20522 

24 Kitchen Television B.V. MK/T/ 2012/792 20405 

24 Kitchen Television B.V. MK/T/ 2012/793 20406 

ABBOTT BIOLOGICALS C.J. MK/T/ 2012/168 20367 

Abbott Cardiovascular Systems Inc. MK/T/ 2012/827 20453 

Abbott Medical Optics Inc. MK/T/ 2012/96 20311 

ACCLARENT, INC. (a wholly-owned subsidiary of Johnson & Johnson 
manufacturers and merchants), 

MK/T/ 2011/377 20443 

AGRIUM INC. MK/T/ 2012/707 20510 
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AGRIUM INC. MK/T/ 2012/708 20508 

Amgen Inc., (Delaware corporation) MK/T/ 2012/690 20325 

ART SU ARMATURLERI VE YAPI MALZEMELERI SANAYI TICARET 
LIMITED SIRKETI 

MK/T/ 2011/834 20332 

BASF Agro B.V., Arnhem (NL) Zweigniederlassung Waedenswil MK/T/ 2012/695 20324 

BAUSCH & LOMB INCORPORATED MK/T/ 2012/171 20369 

Beats Electronics, LLC MK/T/ 2012/173 20370 

Beats Electronics, LLC  MK/T/ 2012/71 20306 

Beats Electronics, LLC  MK/T/ 2012/169 20368 

Beats Electronics, LLC  MK/T/ 2012/174 20371 

Beats Electronics, LLC  MK/T/ 2012/189 20386 

BEOHEMIJA - INHEM d.o.o. MK/T/ 2012/86 20301 

Berlitz Investment Corporation MK/T/ 2012/594 20525 

Bristol-Myers Squibb & Gilead Sciences, LLC. MK/T/ 2012/133 20344 

CBS Broadcasting Inc. a New York Corporation,  MK/T/ 2012/176 20376 

CBS Broadcasting Inc. a New York Corporation,  MK/T/ 2012/177 20377 

CBS Broadcasting Inc. a New York Corporation,  MK/T/ 2012/178 20378 

CBS Broadcasting Inc. a New York Corporation,  MK/T/ 2012/179 20379 

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY MK/T/ 2012/728 20445 

Connaught Technology Corporation MK/T/ 2012/552 20342 

Cordis Corporation (a wholly owned subsidiary of Johnson & Johnson 
manufacturers and merchants) 

MK/T/ 2011/185 20437 

Daimler AG MK/T/ 2011/791 20521 

Daimler AG MK/T/ 2011/792 20520 

DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A. MK/T/ 2012/805 20476 

DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A. MK/T/ 2012/806 20477 

Drustvo za proizvodnju farmaceutskih proizvoda PHARMANOVA DOO  MK/T/ 2012/198 20392 

Everest S.A. MK/T/ 2012/88 20303 

Ford Motor Company Incorporated in United States of America, 
Delaware 

MK/T/ 2012/91 20307 

Ford Motor Company Incorporated in United States of America, 
Delaware 

MK/T/ 2012/92 20308 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and 
existing under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2012/101 20314 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and 
existing under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2012/763 20462 

Gilead Sciences Limited MK/T/ 2012/134 20345 

Hearst Communications, Inc. A corporation of the State of Delaware MK/T/ 2012/126 20337 

Hearst Communications, Inc. A corporation of the State of Delaware MK/T/ 2012/127 20340 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2012/830 20472 

Intervet International B.V.  MK/T/ 2012/722 20456 

Ironwood Pharmaceuticals, Inc MK/T/ 2012/828 20404 

Japan Tobacco Inc. MK/T/ 2012/213 20412 

LA PASTERIA S.A. MK/T/ 2012/118 20321 

McConway & Torley, LLC MK/T/ 2012/228 20418 

McConway & Torley, LLC MK/T/ 2012/229 20419 



 

240 | С т р а н а   Трговски Марки 
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје  

MEDA AB MK/T/ 2012/758 20410 

Merck Sharp & Dohme Corp. MK/T/ 2012/200 20394 

Merck Sharp & Dohme Corp. MK/T/ 2012/759 20458 

Merck Sharp & Dohme Corp. MK/T/ 2012/824 20407 

Merck Sharp & Dohme Corp. a New Jersey corporation, MK/T/ 2012/682 20326 

Merck Sharp & Dohme Corp. a New Jersey corporation, MK/T/ 2012/683 20327 

Millenium Pharmaceuticals, Inc. State of Inc. Delaware MK/T/ 2012/190 20387 

Millenium Pharmaceuticals, Inc. State of Inc. Delaware MK/T/ 2012/191 20388 

Millennium Pharmaceuticals, Inc. State of Inc. Delaware MK/T/ 2012/181 20380 

Next Group Plc MK/T/ 2012/402 20422 

NGK SPARK PLUG CO., LTD. MK/T/ 2012/199 20393 

NIKON CORPORATION MK/T/ 2012/77 20293 

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor 
Co., Ltd.) 

MK/T/ 2012/135 20346 

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor 
Co., Ltd.) 

MK/T/ 2012/136 20347 

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor 
Co., Ltd.) 

MK/T/ 2012/137 20348 

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor 
Co., Ltd.) 

MK/T/ 2012/138 20349 

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor 
Co., Ltd.) 

MK/T/ 2012/139 20350 

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor 
Co., Ltd.) 

MK/T/ 2012/140 20351 

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor 
Co., Ltd.) 

MK/T/ 2012/141 20352 

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor 
Co., Ltd.) 

MK/T/ 2012/142 20353 

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor 
Co., Ltd.) 

MK/T/ 2012/143 20354 

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor 
Co., Ltd.) 

MK/T/ 2012/144 20355 

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor 
Co., Ltd.) 

MK/T/ 2012/145 20356 

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.  MK/T/ 2012/710 20489 

NOVARTIS AG MK/T/ 2012/565 20524 

Nufarm Australia Limited MK/T/ 2012/90 20305 

PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS MK/T/ 2012/159 20362 

Pfizer Health AB MK/T/ 2012/227 20417 

R & A Bailey & Co MK/T/ 2012/715 20320 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH MK/T/ 2012/151 20357 

Sanofi Pasteur MK/T/ 2012/110 20315 

Sanovel Ilac San. ve Tic. A.S. MK/T/ 2012/89 20304 

Sanovel Ilac Sanayi ve Ticaret A.S. MK/T/ 2012/757 20440 

SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED MK/T/ 2012/767 20452 

SHENZHEN YONGNUO PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO., LTD. MK/T/ 2012/706 20504 

Societe des Produits NESTLE S.A.  MK/T/ 2011/859 20439 

Societe Jas Hennessy & Co MK/T/ 2012/744 20475 
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Societe Jas Hennessy & Co  MK/T/ 2012/745 20473 

STEVIAFARMA INDUSTRIAL S/A MK/T/ 2012/112 20316 

SUTAS SUT URUNLERI ANONIM SIRKETI MK/T/ 2012/186 20382 

SYSTEMAX INC., MK/T/ 2012/834 20465 

THE GILLETTE COMPANY MK/T/ 2012/810 20463 

The Polo/Lauren Company, L.P. A New York Limited Partnership MK/T/ 2012/122 20328 

The Polo/Lauren Company, L.P. A New York Limited Partnership MK/T/ 2012/123 20330 

Tobacna Ljubljana d.o.o. MK/T/ 2011/786 20494 

Visa International Service Association MK/T/ 2012/804 20478 

Wm.WRIGLEY Jr. Company MK/T/ 2012/125 20331 

Yahoo! Inc. MK/T/ 2012/75 20291 

ZADA Pharmaceuticals d.o.o. MK/T/ 2012/192 20389 

ZADA Pharmaceuticals d.o.o. MK/T/ 2012/193 20390 

Zakrytoe aktsionernoe obschestvo "TechnoNICOL" MK/T/ 2012/800 20469 

АГРОФИЛА ДООЕЛ MK/T/ 2012/772 20449 

АЈ СТАИЛ ДОО Штип MK/T/ 2012/837 20433 

АМСМ УСЛУГИ-АМСМ КЛУБ МОБИЛИТИ ДОО Скопје  MK/T/ 2011/803 20333 

АМСМ УСЛУГИ-ПЕТРОЛ ДОО Скопје MK/T/ 2011/806 20517 

Аце Николовски MK/T/ 2011/109 20526 

Биогенеа фармацеутикалс ДОО Скопје MK/T/ 2012/686 20481 

БОРДЕРЛЕС ТРЕЈДИНГ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/689 20483 

БОРОЛА ДОО MK/T/ 2012/153 20359 

БРИГАДА ДИЗАЈН ДООЕЛ MK/T/ 2012/128 20341 

Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско MK/T/ 2011/477 20466 

Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско MK/T/ 2011/478 20467 

Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско MK/T/ 2011/479 20468 

Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско MK/T/ 2011/480 20471 

Винарска Визба „Имако Вино" Дооел MK/T/ 2008/1600 20434 

ГР. САРАНТИС индустриска и трговска компанија за козметички, 
текстилни, куќни и фармацевтски производи СА 

MK/T/ 2004/788 20427 

ДООЕЛ МИКОМ-98 Кочани MK/T/ 2012/591 20502 

ДПТУ „ВЕБСПОТ" ДОО увоз-извоз Скопје MK/T/ 2011/831 20515 

ДПТУ Рептил ДООЕЛ MK/T/ 2011/669 20519 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/238 20424 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/239 20425 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/240 20426 

Друштво за посредување и советување АМСМ УСЛУГИ 
КОНСАЛТИНГ ДОО - СКОПЈЕ 

MK/T/ 2011/805 20339 

Друштво за превоз и туризам Јадран-Скопје ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/694 20523 

Друштво за превоз, производство, трговија и услуги ВИРГО 
КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2012/165 20365 

Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО 
увоз-извоз Струмица 

MK/T/ 2011/827 20461 

Друштво за прозводство трговија и услуги БИП КОМЕРЦ   ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2011/49 20403 
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Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ 
ИМПЕКС ДООЕЛ  увоз-извоз 

MK/T/ 2012/703 20514 

Друштво за производство на хартија и амбалажа Дуропацк-АД-
Скопје 

MK/T/ 2012/833 20470 

Друштво за производство промет и услуги ВЕКТОР ПРО ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2012/188 20385 

Друштво за производство трговија и услуги МЕБИУС ДОО Кочани MK/T/ 2012/211 20400 

Друштво за производство трговија и услуги РИК ЕКСПОРТ-
ИМПОРТ Кире Динев ДОО увоз-извоз Битола 

MK/T/ 2012/725 20444 

Друштво за производство трговија и услуги РИК ЕКСПОРТ-
ИМПОРТ Кире Динев ДОО увоз-извоз Битола 

MK/T/ 2012/726 20447 

Друштво за производство трговија и услуги РИК ЕКСПОРТ-
ИМПОРТ Кире Динев ДОО увоз-извоз Битола 

MK/T/ 2012/760 20442 

Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС Ристо и други 
ДОО увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2012/206 20398 

Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС Ристо и други 
ДОО увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2012/207 20399 

Друштво за производство, трговија и услуги АГРО-ЕЛИ извоз-увоз 
ДООЕЛ Велес 

MK/T/ 2010/1310 20479 

Друштво за производство, трговија и услуги АЉБМИЛ-ALBMILL 
ДОО Тетово 

MK/T/ 2012/829 20450 

Друштво за производство, трговија и услуги БЕНЗ ОИЛ ДОО 
Струмица 

MK/T/ 2012/100 20312 

Друштво за производство, трговија и услуги ДИМЕКС - 
ИНЖЕНЕРИНГ извоз-увоз ДООЕЛ Велес 

MK/T/ 2012/809 20454 

Друштво за производство, трговија и услуги КАРМАКС ДОО Скопје MK/T/ 2012/166 20431 

Друштво за производство, трговија и услуги МТ-ГЛОБАЛ ТОБАКО 
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 

MK/T/ 2012/697 20480 

Друштво за производство, трговија и услуги РИМЕС ДОО Скопје MK/T/ 2011/224 20438 

Друштво за производство, трговија и услуги САВАОТ ГРЕИС ДООЕЛ 
Струмица 

MK/T/ 2011/1373 20428 

Друштво за производство, трговија и услуги СИТИ ЦЕНТРАЛ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ увоз-извоз СКОПЈЕ 

MK/T/ 2011/1188 20429 

Друштво за производство, трговија и услуги ТЕМПО ПРОФИЛИ 99 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2012/76 20292 

Друштво за производство, трговија на големо и мало САМАНТА 
ДОО експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2012/233 20421 

Друштво за производство, трговија, инженеринг и услуги ДУНА 
КОМПЈУТЕРИ ДОО експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2012/120 20323 

Друштво за производство, трговија, услуги и градежништво 
АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ ДОЕЛ експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2011/1060 20516 

Друштво за производство, угостителство, трговија и услуги КОЛИД 
ФУДС ДООЕЛ увоз-извоз с.Колешино 

MK/T/ 2012/481 20487 

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО MK/T/ 2011/58 20436 

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО MK/T/ 2011/426 20448 

Друштво за промет транспорт шпедиција и услуги УНИ СТИЛ 
КОМПАНИ Исмаил дооел увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2009/462 20493 

Друштво за промет транспорт шпедиција и услуги УНИ СТИЛ 
КОМПАНИ Исмаил дооел увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2009/693 20384 

Друштво за трговија и производство МЕРИДИАНО ЕКСПОРТ ДОО 
Скопје 

MK/T/ 2012/701 20505 

Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје  and 
подружница 1 МАЈ ТАЈМ Скопје 

MK/T/ 2011/748 20501 
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Друштво за трговија и услуги ЛУТО КОМЕРЦ Љутфи ДООЕЛ  увоз-
извоз Скопје 

MK/T/ 2011/418 20446 

Друштво за трговија и услуги ХАИРМОНИ ДОО Скопје MK/T/ 2012/80 20295 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги КАРМЕН 
БАУЦЕНТАР ДОО увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2012/684 20482 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги КАРМЕН 
БАУЦЕНТАР ДОО увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2012/685 20488 

Друштво за трговија, посредување и услуги АМСМ УСЛУГИ - ТРЕЈД 
ДОО - СКОПЈЕ 

MK/T/ 2011/801 20335 

Друштво за трговија, посредување и услуги АМСМ УСЛУГИ - ТРЕЈД 
ДОО - СКОПЈЕ 

MK/T/ 2011/802 20334 

Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз 
ПЕКАБЕСКО АД Скопје 

MK/T/ 2012/711 20506 

Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз 
ПЕКАБЕСКО АД Скопје 

MK/T/ 2012/712 20511 

Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз 
ПЕКАБЕСКО АД Скопје 

MK/T/ 2012/713 20513 

Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз 
ПЕКАБЕСКО АД Скопје 

MK/T/ 2012/714 20512 

Друштво за туризам и услуги  ВИСИТ МАЦЕДОНИА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2008/1348 20509 

Друштво за туризам угостителство и трговија АВИОТУРС ТРАВЕЛ 
СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2011/829 20329 

Друштво за управување со пакување и отпад од пакување ЕУРО-
ЕКОПАК ДОО СКОПЈЕ 

MK/T/ 2012/577 20497 

Друштво за управување со пакување и отпад од пакување ЕУРО-
ЕКОПАК ДОО СКОПЈЕ 

MK/T/ 2012/578 20496 

Друштво за услуги и трговија СТУДИО ИНФИНИТО ДОО Скопје MK/T/ 2011/225 20401 

Друштво за услуги информации АМСМ УСЛУГИ-СЛУЖБА ЗА 
ПОМОШ И ИНФОРМАЦИИ ДОО - Скопје 

MK/T/ 2011/808 20336 

Елена Митреска Јовановска MK/T/ 2012/693 20507 

ЕМИЛУ дооел MK/T/ 2012/167 20366 

Еуро-Турист MK/T/ 2012/160 20363 

Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ПАНОРАМА 
ДООЕЛ Охрид 

MK/T/ 2012/746 20455 

Здравствена организација за стоматолошка здравствена заштита 
„КРУНА МС" Ц.О. Скопје 

MK/T/ 2012/696 20491 

Зоран Милошоски MK/T/ 2012/119 20322 

Зоран Милошоски MK/T/ 2012/132 20343 

Зоран Милошоски MK/T/ 2012/152 20358 

Зоран Милошоски MK/T/ 2012/237 20423 

ИГМ ВРАТНИЦА, А.Д. - Вратница MK/T/ 2008/545 20430 

ИГМ ВРАТНИЦА, А.Д. - Вратница MK/T/ 2008/546 20432 

ИГМ ВРАТНИЦА, А.Д. - Вратница MK/T/ 2008/547 20435 

Империал Тобако ТКС а.д. Скопје MK/T/ 2011/1008 20492 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА 
БИТОЛА, 

MK/T/ 2012/202 20395 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА 
БИТОЛА, 

MK/T/ 2012/203 20396 

КАРГОИНСПЕКТ - АГРАР Д.О.О. Скопје MK/T/ 2012/729 20409 

КАРГОИНСПЕКТ - АГРАР Д.О.О. Скопје MK/T/ 2012/730 20408 
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КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ MK/T/ 2012/74 20290 

КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ MK/T/ 2012/87 20302 

Кетеринг Тетка Биберче MK/T/ 2011/339 20402 

Коктел Трејд MK/T/ 2011/495 20527 

Коктел Трејд MK/T/ 2011/625 20457 

Коста ДИМОВ MK/T/ 2011/832 20518 

Коста ДИМОВ MK/T/ 2012/157 20360 

Коста ДИМОВ MK/T/ 2012/158 20361 

ЛУТО КОМЕРЦ ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/ 2011/1049 20313 

Луција Поп-Стефанија MK/T/ 2012/705 20319 

МАСТРАФ МИЛАН ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/596 20498 

Мега Трејд ДОО Гостивар MK/T/ 2012/187 20383 

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО MK/T/ 2012/735 20451 

Осигурително брокерско друштво МОБИЛИТИ БРОКЕР АД - Скопје MK/T/ 2011/804 20338 

Петровски Васил MK/T/ 2012/164 20364 

Прва детска амбасада во светот Меѓаши - Република Македонија MK/T/ 2009/900 20490 

Приватна здравствена установа - специјалистичка ординација по 
офтамологија ВИЗИА Скопје 

MK/T/ 2003/147 20528 

Приватна здравствена установа - специјалистичка ординација по 
педијатрија со дијагностичка биохемиска лабораторија ХЕМОЛАБ 
Скопје 

MK/T/ 2012/196 20391 

Росица Мршиќ MK/T/ 2012/702 20317 

СКОПСКИ ПАЗАР Акционерско друштво во приватна сопственост 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2012/78 20294 

Тhe Procter & Gamble Company MK/T/ 2012/736 20464 

ТОДОРОВСКИ БОГДАН MK/T/ 2011/1263 20372 

ТОДОРОВСКИ БОГДАН MK/T/ 2011/1264 20373 

ТОДОРОВСКИ БОГДАН MK/T/ 2011/1265 20374 

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за 
производство и трговија СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

MK/T/ 2012/116 20318 

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за 
производство и трговија СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

MK/T/ 2012/220 20413 

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за 
производство и трговија СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

MK/T/ 2012/221 20414 

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за 
производство и трговија СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

MK/T/ 2012/222 20415 

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за 
производство и трговија СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

MK/T/ 2012/223 20416 

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за 
производство и трговија СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

MK/T/ 2012/765 20460 

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за 
производство и трговија СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

MK/T/ 2012/766 20459 

Трговско друштво за геодетски работи и услуги ГЕОПРОЕКТ 
ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2012/692 20503 

Трговско друштво за новинско издавачка дејност и графичко 
производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2011/1047 20495 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2012/81 20296 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  MK/T/ 2012/82 20297 
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пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2012/83 20298 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2012/84 20299 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2012/85 20300 

Трговско друштво за производство и услуги АНАГОР ДОО увоз-
извоз Скопје 

MK/T/ 2012/185 20381 

Трговско друштво за производство, проектирање и инженеринг 
ВАРДАРГРАДБА ДОО 

MK/T/ 2012/232 20420 

Трговско друштво за производство, промет и услуги ЕУРО-ЛИНС 
ДООЕЛ увоз-извоз  

MK/T/ 2011/635 20484 

Трговско друштво за производство, промет и услуги ЕУРО-ЛИНС 
ДООЕЛ увоз-извоз  

MK/T/ 2011/636 20486 

Трговско друштво за производство, промет и услуги ЕУРО-ЛИНС 
ДООЕЛ увоз-извоз  

MK/T/ 2011/637 20485 

Трговско друштво за промет на големо и мало ГЛОРИ-ГБ ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2011/325 20441 

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - 
Скопје 

MK/T/ 2011/705 20499 

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - 
Скопје 

MK/T/ 2011/706 20500 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД 
- Скопје 

MK/T/ 2012/94 20309 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД 
- Скопје 

MK/T/ 2012/95 20310 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД 
- Скопје 

MK/T/ 2012/731 20474 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД 
Скопје 

MK/T/ 2012/175 20375 

Финк дооел Скопје MK/T/ 2012/790 20397 

ФИТОФАРМ MK/T/ 2012/212 20411 

ПРОМЕНИ 
(111) 3870 

(732) Pioneer Kabushiki Kaisha 

1-1, Shin-Ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, 

Kanagawa-ken, JP 

 

(111) 3871 

(732) Pioneer Kabushiki Kaisha 

1-1, Shin-Ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, 

Kanagawa-ken, JP 

 

(111) 3087 

(732) Daewoo International Corporation 

84-11, NAMDAEMUNNO 5 (O)-GA, JUNG-GU, 

SEOUL, KR 

 

(111) 3088 

(732) Daewoo International Corporation 

84-11, NAMDAEMUNNO 5 (O)-GA, JUNG-GU, 

SEOUL, KR 

 

(111) 3104 

(732) Virgin Enterprises Limited 

The School House, 50 Brook Green London 

W67RR, GB 

 

(111) 3132 

(732) OSHKOSH B'GOSH INC. 

1170 Peachtree St., Suite 900, Atlanta GA 

30309, US 
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(111) 3133 

(732) OSHKOSH B'GOSH INC. 

1170 Peachtree St., Suite 900, Atlanta GA 

30309, US 

 

(111) 3975 

(732) Hyatt International Corporation (a 

Delaware corporation) 71 S. Wacker Drive, 

14th Floor, Chicago, IL 60606, US 

 

(111) 1072 

(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 

2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 

Delaware 19808, US 

 

(111) 1223 

(732) LEK farmacevtska druzba d.d 

Verovskova 57,  1526 Ljubljana, SI 

 

(111) 1942 

(732) CHIVAS BROTHERS PERNOD RICARD 

LIMITED  

111-113 Renfrew Road Paisley, Scotland, GB 

 

(111) 1632 

(732) I.W.S. Nominee Company Limited 

100 New Bridge Street, London EC4V 6 JA, GB 

 

(111) 4663 

(732) Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd 

Kumho Building, 57, Sinmunno 1-Ga, Jongno-

Gu, Seoul, KR 

 

(111) 9451 

(732) Друштво за производство, промет и 

услуги РЕПРО ПРИНТ ДОО увоз-извоз 

Скопје ул.16-та Македонска Бригада бр.18, 

Гази Баба, Скопје, MK 

 

(111) 11122 

(732) D-Link Corporation 

No.289, Sinhu 3rd Rd. Neihu District, Taipei 

City 114, Taiwan, TW 

 

(111) 15796 

(732) YILDIZ HOLDING A.S. 

Kisikli Mahallesi, Ferah Caddesi Kisikli Cesme 

Sokak No: 2-4 B. Camlica, Uskudar, Istanbul, 

TR 

 

(111) 11353 

(732) YILDIZ HOLDING A.S. 

Kisikli Mahallesi, Ferah Caddesi Kisikli Cesme 

Sokak No: 2-4 B. Camlica, Uskudar, Istanbul, 

TR 

 

(111) 11345 

(732) YILDIZ HOLDING A.S. 

Kisikli Mahallesi, Ferah Caddesi Kisikli Cesme 

Sokak No: 2-4 B. Camlica, Uskudar, Istanbul, 

TR 

 

(111) 11366 

(732) YILDIZ HOLDING A.S. 

Kisikli Mahallesi, Ferah Caddesi Kisikli Cesme 

Sokak No: 2-4 B. Camlica, Uskudar, Istanbul, 

TR 

 

(111) 14330 

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, State 

of Michigan 48265-3000, US 

 

(111) 14908 

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, State 

of Michigan 48265-3000, US 

 

(111) 14908 

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, State 

of Michigan 48265-3000, US 

 

(111) 16280 

(732) ТАУ ФИЛМ 

ул. Маршал Тито 57/1-4, Струмица, MK 
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ПРЕНОС 
 

(111) 554 

(732) MEDA AB 

Pipers Vag 2A, Box 906 SE-170 09 Solna, SE 

 

(111) 4346 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 

 

(111) 4663 

(732) Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd 

Kumho Building, 57, Sinmunno 1-Ga, Jongno-

Gu, Seoul, KR 

 

(111) 7680 

(732) Reebok International Limited 

11/12 Pall Mall, SW1Y 5LU London, GB 

 

(111) 8558 

(732) Kraft Foods Global Brands LLC, 

Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, 

US 

 

(111) 8558 

(732) Kraft Foods Global Brands LLC, 

Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, 

US 

 

(111) 9451 

(732) Друштво за производство, промет и 

услуги РЕПРО ПРИНТ ДОО увоз-извоз 

Скопје 

ул.16-та Македонска Бригада бр.18, Гази 

Баба, Скопје, MK 

 

(111) 10490 

(732) Grundfos Holding A/S 

Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, DK 

 

(111) 10954 

(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited 

Currabinny, Carrigaline, County Cork, IE 

 

(111) 12314 

(732) МАСТЕРБЕТ ДОО - Скопје 

ул.3-та Македонска Бригада бб, 1000 Скопје, 

MK 

 

(111) 14502 

(732) Друштво за промет и услуги ФОБАС 

Компани ДОО Скопје 

Источна Индустриска Зона бб, дел 3, 

Маџари, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 14330 

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, State 

of Michigan 48265-3000, US 

 

(111) 14908 

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, State 

of Michigan 48265-3000, US 

 

 

 

 

ПРОДОЛЖУВАЊА 
         (111)            (186) 

554    26/05/2023 

3870    12/09/2022 
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3871    20/05/2022 

345    15/10/2020 

3893    24/03/2022 

3898    20/11/2022 

3942    20/11/2022 

3087    20/10/2019 

3088    04/10/2019 

3102    30/10/2021 

3132    24/12/2020 

3133    24/12/2020 

3972    01/03/2021 

3975    01/03/2021 

6314    13/07/2022 

4039    28/05/2022 

1072    05/06/2021 

6700    05/04/2021 

4945    12/05/2022 

4947    23/10/2022 

3551    05/04/2021 

4853    08/10/2022 

2457    26/07/2022 

2458    14/06/2022 

2835    25/06/2018 

1532    24/04/2022 

1569    18/03/2022 

3424    10/05/2019 

1223    25/06/2018 

2568    12/06/2022 

4262    25/09/2022 

1632    25/03/2016 

2592    10/08/2022 

1413    10/09/2022 

4349    01/11/2021 

4350    01/11/2021 

2068    24/04/2022 

4465    25/09/2022 

2816    20/10/2019 

4545    10/08/2022 

4566    14/06/2022 
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2392    13/09/2020 

2398    13/09/2020 

3279    20/08/2021 

4726    10/09/2022 

6409    15/05/2021 

2895    31/08/2020 

8689    26/05/2018 

9615    20/03/2020 

10034    23/08/2020 

10454    12/01/2021 

10418    21/03/2021 

10376    30/03/2021 

10535    04/04/2021 

10490    27/04/2021 

10593    04/05/2021 

10552    07/05/2021 

10564    11/05/2021 

10545    14/05/2021 

10690    29/05/2021 

10635    04/06/2021 

10801    11/06/2021 

10814    23/07/2021 

10798    26/07/2021 

10922    02/10/2021 

10732    03/10/2021 

10842    25/10/2021 

10923    13/11/2021 

10939    20/11/2021 

10982    20/11/2021 

10876    09/01/2022 

10873    09/01/2022 

10956    15/01/2022 

11387    22/02/2022 

11338    27/02/2022 

14826    28/02/2022 

11316    28/02/2022 

11692    06/03/2022 

11297    13/03/2022 

11022    19/03/2022 
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11023    19/03/2022 

11212    20/03/2022 

11213    20/03/2022 

11215    22/03/2022 

14014    25/03/2022 

11280    25/03/2022 

11279    25/03/2022 

11350    28/03/2022 

11273    28/03/2022 

11300    11/04/2022 

13450    11/04/2022 

11075    12/04/2022 

11302    17/04/2022 

11218    24/04/2022 

11390    07/05/2022 

9365    08/05/2022 

9363    08/05/2022 

13087    13/05/2022 

11343    21/05/2022 

11296    21/05/2022 

11228    31/05/2022 

13799    03/06/2022 

11043    05/06/2022 

11122    10/06/2022 

11327    14/06/2022 

11328    14/06/2022 

11329    14/06/2022 

11287    14/06/2022 

11264    14/06/2022 

11330    14/06/2022 

11265    14/06/2022 

11351    18/06/2022 

11114    19/06/2022 

11115    19/06/2022 

11205    25/06/2022 

15796    02/07/2022 

11353    02/07/2022 

11345    02/07/2022 

11366    05/07/2022 
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11361    05/07/2022 

11694    08/07/2022 

11306    09/07/2022 

11697    11/07/2022 

11311    11/07/2022 

11015    12/08/2022 

13254    16/08/2022 

11011    21/08/2022 

11730    24/09/2022 

11116    30/09/2022 

11118    30/09/2022 

11284    01/10/2022 

12569    02/10/2022 

11607    10/10/2022 

12638    26/11/2022 

11419    26/11/2022 

11422    26/11/2022 

11743    25/12/2022 

 
 

СПОЈУВАЊЕ 
 

 

 

(111) 2398 

(732) Kraft Foods Global Brands LLC, 

Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, 

US 

 

(111) 7365 

(732) Universal City Studios LLC ( a Delaware 

limited liability company) 

100 Universal City Plaza, Universal City, 

California 91608, US 

 

 

 

 

ИСТЕКУВАЊЕ 
 

 

(111) 169 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/07/2012 

 

(111) 170 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/09/2012 

 

(111) 382 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/07/2012 
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(111) 88 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/02/2013 

 

(111) 599 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/03/2012 

 

(111) 3486 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/09/2012 

 

(111) 3494 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/11/2011 

 

(111) 715 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/04/2012 

 

(111) 723 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/04/2012 

 

(111) 538 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/06/2011 

 

(111) 2794 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/10/2011 

 

(111) 2806 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/01/2012 

 

(111) 901 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/01/2012 

 

(111) 975 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/08/2012 

 

(111) 977 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/08/2012 

 

(111) 870 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/07/2011 

 

(111) 1114 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/10/2011 

 

(111) 1119 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/12/2011 

 

(111) 1124 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/03/2012 

 

(111) 1129 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/06/2012 

 

(111) 1133 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/12/2012 

 

(111) 3897 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/09/2012 

 

(111) 3902 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/12/2010 

 

(111) 3924 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/11/2012 

 

(111) 4019 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/11/2012 

 

(111) 1488 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/07/2012 
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(111) 714 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/02/2012 

 

(111) 3503 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/11/2012 

 

(111) 6698 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/10/2011 

 

(111) 3703 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/05/2011 

 

(111) 3704 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/05/2011 

 

(111) 633 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/11/2010 

 

(111) 5408 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/02/2012 

 

(111) 4997 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/03/2012 

 

(111) 4996 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/03/2012 

 

(111) 4994 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/03/2012 

 

(111) 5019 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/12/2011 

 

(111) 5108 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/02/2012 

 

(111) 5063 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/03/2012 

 

(111) 5062 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/03/2012 

 

(111) 5059 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/03/2012 

 

(111) 5056 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/03/2012 

 

(111) 5058 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/03/2012 

 

(111) 5055 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/03/2012 

 

(111) 2456 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/06/2012 

 

(111) 2460 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/04/2012 

 

(111) 1533 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/11/2011 

 

(111) 1562 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/10/2011 

 

(111) 4139 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/10/2011 

 

(111) 4196 
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Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/02/2012 

 

(111) 2591 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/04/2012 

 

(111) 2595 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/11/2012 

 

(111) 1267 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/08/2012 

 

(111) 1282 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/10/2012 

 

(111) 1284 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/07/2012 

 

(111) 1292 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/09/2012 

 

(111) 1302 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/09/2012 

 

(111) 2989 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/11/2007 

 

(111) 3001 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/08/2012 

 

(111) 4348 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/09/2010 

 

(111) 3236 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/11/2011 

 

(111) 3238 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/11/2011 

 

(111) 3256 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/09/2012 

 

(111) 4383 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/08/2012 

 

(111) 3180 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/02/2012 

 

(111) 4502 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/07/2007 

 

(111) 3229 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/11/2012 

 

(111) 2180 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/09/2012 

 

(111) 2183 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/08/2012 

 

(111) 2191 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/09/2012 

 

(111) 3071 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/01/2005 

 

(111) 4564 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/09/2012 

 

(111) 4565 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/01/2013 
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Гласник 20/6, декември 2013, Скопје  

 

(111) 4569 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/09/2012 

 

(111) 4570 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/09/2012 

 

(111) 4575 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/09/2012 

 

(111) 4576 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/09/2012 

 

(111) 4698 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/09/2012 

 

(111) 2408 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/05/2009 

 

(111) 4810 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/09/2012 

 

(111) 2897 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/06/2011 

 

(111) 2900 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/06/2011 

 

(111) 7814 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 09/09/2007 

 

(111) 9244 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/06/2008 

 

(111) 9077 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/09/2009 

 

(111) 8133 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 09/11/2009 

 

(111) 9874 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/11/2009 

 

(111) 9475 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 29/12/2009 

 

(111) 9609 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/02/2010 

 

(111) 10018 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/03/2010 

 

(111) 9619 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/03/2010 

 

(111) 10476 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/04/2010 

 

(111) 10477 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/04/2010 

 

(111) 9633 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/04/2010 

 

(111) 9630 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/04/2010 

 

(111) 9661 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/05/2010 
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(111) 10087 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/06/2010 

 

(111) 9796 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 09/06/2010 

 

(111) 9899 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/07/2010 

 

(111) 10171 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/10/2010 

 

(111) 10182 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/10/2010 

 

(111) 10599 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/11/2010 

 

(111) 10384 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/02/2011 

 

(111) 10581 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/03/2011 

 

(111) 10373 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/03/2011 

 

(111) 10309 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 03/04/2011 

 

(111) 10484 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/04/2011 

 

(111) 10358 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 19/04/2011 

 

(111) 10360 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 19/04/2011 

 

(111) 10619 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 03/05/2011 

 

(111) 10624 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/05/2011 

 

(111) 10625 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/05/2011 

 

(111) 10674 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 31/05/2011 

 

(111) 10675 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 31/05/2011 

 

(111) 10676 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 31/05/2011 

 

(111) 10605 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/06/2011 

 

(111) 10610 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/06/2011 

 

(111) 10572 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/06/2011 

 

(111) 10600 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/06/2011 

 

(111) 10601 



 

Трговски Марки  257 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје  

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/06/2011 

 

(111) 10520 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/06/2011 

 

(111) 10643 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/06/2011 

 

(111) 10661 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/06/2011 

 

(111) 10662 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/06/2011 

 

(111) 10658 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/06/2011 

 

(111) 10659 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/06/2011 

 

(111) 10563 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/06/2011 

 

(111) 11123 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/07/2011 

 

(111) 10805 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/07/2011 

 

(111) 10806 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/07/2011 

 

(111) 10807 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/07/2011 

 

(111) 10813 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/07/2011 

 

(111) 10815 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/07/2011 

 

(111) 10742 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/07/2011 

 

(111) 10743 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/07/2011 

 

(111) 10744 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/07/2011 

 

(111) 10796 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/07/2011 

 

(111) 10797 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/07/2011 

 

(111) 10799 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/07/2011 

 

(111) 10800 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/07/2011 

 

(111) 10755 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/07/2011 

 

(111) 10932 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/08/2011 

 

(111) 10948 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 06/08/2011 
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(111) 10750 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/08/2011 

 

(111) 10751 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/08/2011 

 

(111) 10752 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/08/2011 

 

(111) 10753 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/08/2011 

 

(111) 10709 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/08/2011 

 

(111) 10901 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/08/2011 

 

(111) 10723 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/09/2011 

 

(111) 10714 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/09/2011 

 

(111) 10716 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/09/2011 

 

(111) 13343 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/09/2011 

 

(111) 11395 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/09/2011 

 

(111) 13331 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 03/10/2011 

 

(111) 10859 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/10/2011 

 

(111) 11632 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/10/2011 

 

(111) 12546 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/10/2011 

 

(111) 11012 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/11/2011 

 

(111) 10981 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/11/2011 

 

(111) 11944 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/12/2011 

 

(111) 12473 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/12/2011 

 

(111) 11455 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/12/2011 

 

(111) 11454 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/12/2011 

 

(111) 11456 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/12/2011 

 

(111) 11457 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/12/2011 
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(111) 11458 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/12/2011 

 

(111) 11459 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/12/2011 

 

(111) 11460 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/12/2011 

 

(111) 11461 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/12/2011 

 

(111) 11462 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/12/2011 

 

(111) 11463 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/12/2011 

 

(111) 11394 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/12/2011 

 

(111) 10972 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/12/2011 

 

(111) 11690 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/12/2011 

 

(111) 12343 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/12/2011 

 

(111) 10896 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/01/2012 

 

(111) 10898 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/01/2012 

 

(111) 11844 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 31/01/2012 

 

(111) 11164 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 31/01/2012 

 

(111) 11846 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 31/01/2012 

 

(111) 11291 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/02/2012 

 

(111) 10892 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/02/2012 

 

(111) 10927 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/02/2012 

 

(111) 13418 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/02/2012 

 

(111) 13379 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/02/2012 

 

(111) 13079 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/02/2012 

 

(111) 11260 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/02/2012 

 

(111) 10852 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/02/2012 

 

(111) 12938 
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Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 19/02/2012 

 

(111) 15234 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/02/2012 

 

(111) 10863 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/02/2012 

 

(111) 11168 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/02/2012 

 

(111) 12927 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/02/2012 

 

(111) 11633 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/02/2012 

 

(111) 11635 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/02/2012 

 

(111) 11636 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/02/2012 

 

(111) 11650 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/02/2012 

 

(111) 11651 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/02/2012 

 

(111) 11127 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/02/2012 

 

(111) 13243 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/02/2012 

 

(111) 11128 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/02/2012 

 

(111) 15778 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/03/2012 

 

(111) 11247 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/03/2012 

 

(111) 12914 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/03/2012 

 

(111) 14071 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/04/2012 

 

(111) 11096 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 03/04/2012 

 

(111) 11253 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/04/2012 

 

(111) 11125 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/04/2012 

 

(111) 11301 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/04/2012 

 

(111) 12637 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/04/2012 

 

(111) 11112 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/04/2012 

 

(111) 11254 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/04/2012 
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(111) 11104 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/04/2012 

 

(111) 11149 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/04/2012 

 

(111) 11009 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/04/2012 

 

(111) 11017 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 19/04/2012 

 

(111) 11187 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 19/04/2012 

 

(111) 11186 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 19/04/2012 

 

(111) 11038 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/04/2012 

 

(111) 11030 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/04/2012 

 

(111) 11013 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/04/2012 

 

(111) 12219 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/04/2012 

 

(111) 11400 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/05/2012 

 

(111) 11401 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/05/2012 

 

(111) 11357 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/05/2012 

 

(111) 11356 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/05/2012 

 

(111) 13071 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/05/2012 

 

(111) 9364 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/05/2012 

 

(111) 12121 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/05/2012 

 

(111) 11025 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/05/2012 

 

(111) 11192 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/05/2012 

 

(111) 11036 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/05/2012 

 

(111) 11373 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/05/2012 

 

(111) 11374 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/05/2012 

 

(111) 11376 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/05/2012 
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(111) 13496 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/05/2012 

 

(111) 11372 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/05/2012 

 

(111) 11225 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 31/05/2012 

 

(111) 12137 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 03/06/2012 

 

(111) 12136 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 03/06/2012 

 

(111) 12135 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 03/06/2012 

 

(111) 11423 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/06/2012 

 

(111) 11121 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/06/2012 

 

(111) 11334 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/06/2012 

 

(111) 11126 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/06/2012 

 

(111) 11326 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/06/2012 

 

(111) 11375 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/06/2012 

 

(111) 11383 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/06/2012 

 

(111) 11384 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/06/2012 

 

(111) 11133 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 19/06/2012 

 

(111) 11286 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/06/2012 

 

(111) 11113 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/06/2012 

 

(111) 11355 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/06/2012 

 

(111) 12514 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/07/2012 

 

(111) 12513 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/07/2012 

 

(111) 12512 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/07/2012 

 

(111) 12511 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/07/2012 

 

(111) 11354 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/07/2012 

 

(111) 15797 
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Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/07/2012 

 

(111) 11352 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/07/2012 

 

(111) 11346 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/07/2012 

 

(111) 11344 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/07/2012 

 

(111) 11363 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/07/2012 

 

(111) 11364 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/07/2012 

 

(111) 11365 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/07/2012 

 

(111) 11307 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 09/07/2012 

 

(111) 11308 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 09/07/2012 

 

(111) 11165 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/07/2012 

 

(111) 11312 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/07/2012 

 

(111) 11108 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/07/2012 

 

(111) 11085 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/07/2012 

 

(111) 11086 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/07/2012 

 

(111) 11087 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/07/2012 

 

(111) 11314 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/07/2012 

 

(111) 11378 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/07/2012 

 

(111) 11381 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/07/2012 

 

(111) 11342 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/07/2012 

 

(111) 11321 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/08/2012 

 

(111) 11139 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/08/2012 

 

(111) 12640 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/08/2012 

 

(111) 11201 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/08/2012 

 

(111) 11175 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/08/2012 
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Гласник 20/6, декември 2013, Скопје  

 

(111) 12036 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/09/2012 

 

(111) 12037 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/09/2012 

 

(111) 12038 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/09/2012 

 

(111) 12039 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/09/2012 

 

(111) 12040 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/09/2012 

 

(111) 12041 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/09/2012 

 

(111) 12589 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/09/2012 

 

(111) 11200 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/09/2012 

 

(111) 11480 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/09/2012 

 

(111) 11100 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/10/2012 

 

(111) 9526 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/10/2012 

 

(111) 12782 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/10/2012 

 

(111) 11897 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/10/2012 

 

(111) 11896 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/10/2012 

 

(111) 11892 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/10/2012 

 

(111) 11893 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/10/2012 

 

(111) 11895 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/10/2012 

 

(111) 11900 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/10/2012 

 

(111) 14639 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/10/2012 

 

(111) 11898 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/10/2012 

 

(111) 13495 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/10/2012 

 

(111) 14640 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/10/2012 

 

(111) 11894 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/10/2012 
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(111) 11687 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/10/2012 

 

(111) 11686 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/10/2012 

 

(111) 11685 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/10/2012 

 

(111) 11606 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/10/2012 

 

(111) 10122 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/10/2012 

 

(111) 12590 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/10/2012 

 

(111) 12588 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/10/2012 

 

(111) 11176 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/10/2012 

 

(111) 11369 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/10/2012 

 

(111) 11146 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/10/2012 

 

(111) 11034 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/10/2012 

 

(111) 10117 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/10/2012 

 

(111) 11367 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/10/2012 

 

(111) 12635 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/10/2012 

 

(111) 11161 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/10/2012 

 

(111) 11162 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/10/2012 

 

(111) 11159 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/10/2012 

 

(111) 11160 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/10/2012 

 

(111) 12779 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/10/2012 

 

(111) 11093 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/10/2012 

 

(111) 11094 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/10/2012 

 

(111) 11868 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 29/10/2012 

 

(111) 11082 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 29/10/2012 

 

(111) 11163 
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Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/10/2012 

 

(111) 12642 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 31/10/2012 

 

(111) 12960 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/11/2012 

 

(111) 11702 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/11/2012 

 

(111) 11579 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/11/2012 

 

(111) 11197 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/11/2012 

 

(111) 11412 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/11/2012 

 

(111) 15552 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/11/2012 

 

(111) 11092 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/11/2012 

 

(111) 11875 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/11/2012 

 

(111) 11420 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/11/2012 

 

(111) 11421 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/11/2012 

 

(111) 14638 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/11/2012 

 

(111) 11630 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/11/2012 

 

(111) 11608 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/12/2012 

 

(111) 11731 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/12/2012 

 

(111) 12093 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/12/2012 

 

(111) 11766 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 06/12/2012 

 

(111) 11883 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/12/2012 

 

(111) 11744 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/12/2012 

 

(111) 11872 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/12/2012 

 

(111) 14140 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 31/12/2012 

 

(111) 12154 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/01/2013 

 

(111) 11684 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/01/2013 



 

Трговски Марки  267 | С т р а н а  
 

Гласник 20/6, декември 2013, Скопје  

 

(111) 12069 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/01/2013 

 

(111) 12074 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/01/2013 

 

(111) 12071 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/01/2013 

 

(111) 11890 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/01/2013 

 

(111) 12063 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/01/2013 

 

(111) 11640 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/01/2013 

 

(111) 14883 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/01/2013 

 

(111) 12771 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 29/01/2013 

 

(111) 12111 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 31/01/2013 

 

(111) 11652 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/02/2013 

 

(111) 11880 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/02/2013 

 

(111) 11879 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/02/2013 

 

(111) 11877 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/02/2013 

 

(111) 11876 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/02/2013 

 

(111) 12020 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 06/02/2013 

 

(111) 11599 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/02/2013 

 

(111) 12468 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/02/2013 

 

(111) 12471 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/02/2013 

 

(111) 12554 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/02/2013 

 

(111) 11466 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/02/2013 

 

(111) 11465 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/02/2013 

 

(111) 11593 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/02/2013 

 

(111) 11594 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/02/2013 
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ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
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