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KODOVI NA DR@AVITE SPORED STANDARDITE NA WIPO
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

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

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

KODOVI NA ME\UNARODNI ORGANIZACII

AP

- Afrikanska regionalna organizacija za industriska 				
sopstvenost (ARIPO)

BX

- Biroto na Beneluks za `igovi i modeli

EA

- Evroaziska patentna organizacija

EM

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

EP

- Evropsko patentno biro (EPO)

IB

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

OA

- Afrikanska organizacija za intelektualna
sopstvenost (OAPI)

WO

- Svetska organizacija za intelektualna sopstvenost (WIPO)

GC

- Kooperativen sovet na arapskite zemji vo Zalivot
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I SLU@BENI OBJAVI
OGLASUVAWE ZA NI[TOVNO RE[ENIE
ZA PRIZNAVAWE NA PRAVO OD
INDUSTRISKA SOPSTVENOST

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

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

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

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

(97)

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

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

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/568,

(11)

902752
А

A 61P 17/00,

(13)

A 61Q 19/06, 19/08

(22)	30/04/2007

(21)

2007/147

(45)	28/02/2009

(30)

60/624,112 01/11/2004 US

(86)	31/10/2005 CA/2005/001652
(87)	11/05/2006 WO 2006/047859
(73)

ENDORECHERCHE INC.

	2989 de la Promenade Sainte-Foy, Quebec
G1 W 2J5,, CA
(74)

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

(72)	EL-ALFY, Mohamed;
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(54)

УПОТРЕБА НА АНДРОГЕНИ СО ЦЕЛ ДА СЕ
НАМАЛИ ВЕРОЈАТНОСТА ЗА ПОЈАВА ИЛИ ЗА
ЛЕКУВАЊЕ НА СТАРЕЕЊЕ НА КОЖАТА

(57)

Нови методи за третирање или намалување на
веројатноста за појава на кожни заболувања кои
се резултат на недостатокот на андроген поврзан
со стареење, особено кожна атрофија, губиток на
колаген, губиток на еластични влакна, губиток на
поврзувачко ткиво, целулит и создавање на брчки,
кај подложни тохлокрвни животни вклучително и
човекот, каде што е предвидена апликација на
андроген или/и прекурсор на полови стероиди.
Исто така, објавени се фармацевтски состави за
испорака на активни состојки што се корисни во
функција на пронајдокот.

	LABRIE, Fernand and
AZZI, Lamia

Patenti

902752
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(11)

902746

(54)

ИЛУМИНИЗАЦИЈА НА ПАТНИ ПОВРШИНИ

		

(13)

А

(57)

(21)

(22)	20/06/2007

Илуминизација на патни површини претставува
изработка и вградување на гранулат со
флуоресцентна боја во површинскиот слој на
патната површина со што во голема мера се
рефлектира светлината од возилата и јавното
осветление и се подобрува визуелизацијата во
ноќно време.

(51)

E 01C 11/00
2007/243	

		
(73)

(45)	28/02/2009

СТЕВАНОСКИ  Климент
ул.Методи Патчев 28 Охрид, MK

(72)

902746

СТЕВАНОСКИ  Климент

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

(51) osnoven

A61K31/568
A61P17/00
A61Q19/06

A61K31/568
A61K31/568
A61K31/568

(11,13)
902752 A
092752 A
092752 A

(51)		

(51) osnoven

A61Q19/08
A61K31/568
E01C11/00	E01C11/00

(11,13)
902752 A
902746 A

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

(73) ENDORECHERCHE INC.
(51) MK/P/ 2007/147        (11,13)

Patenti

902752А

(73) СТЕВАНОСКИ  Климент
(51) MK/P/ 2007/243
(11,13)

902746А

Pregledi
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C 07C 233/15,

(11)

902761

A 01N 31/16, 37/18,

(13)

Т1

A 61K 31/167,

(22)

26/01/2007

C 07C 233/33, 233/48,

(45)	28/02/2009

(57)

1.   Селективен андроген рецепторен модулатор,
соединение коешто има in-vivo андрогенa и
анаболичка активност на нестероидни лиганди за
андрогениот рецептор којшто ја има формулата:

235/24, 235/26, 237/14		
(21)	2007/24
(30)	20000644970 24/08/2000 US and
	20010300083P 25/06/2001 US
(96)

23/08/2001 EP01964368.3

(97)

02/11/2006 EP1401801

(73)

University of Tennessee Research Foundation,
1534 White Avenue, Suite 403 Knoxville TN
37996, US

(74)

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

(72)	DALTON, James;
MILLER, Duane, D.;
	YIN, Donghua and

902761

СЕЛЕКТИВНИ
МОДУЛАТОРИ
УПОТРЕБА

X е О,
Z е NO2, CN, COR или CONHR;

Y е 1, CF3, Br, Cl, или SnR3;
R е алкил група  или OH; и

	HE, Yali
(54)

каде што

Q е ацетамидо или трифлуороацетамидо
АНДРОГЕНИ
РЕЦЕПТОРНИ
И ПОСТАПКИ ЗА НИВНА

има уште 39 патентни барања.

Patenti
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902764

		

(13)

Т1

(21)

(22)	30/01/2007

(51)

F 21V 31/00, 23/02, 7/10
2007/32	

		

(45)	28/02/2009

(30)	2000100097 24/03/2000 GR
(96)

22/03/2001 EP01914066.4

(97)	22/11/2006 EP12661 74
(73)

Pilux & Danpex A.G.
546 27 Thessaloniki, GR

(74)

ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  

(72)

PARAVANTSOS, Antonios

(54)

ИНТЕРГРАЦИСКИ СИСТЕМ НА РЕФЛЕКТОР СО
НАСОЧУВАЊЕ НА СВЕТЛИНАТА, СМЕСТЕН
ВО
ВОДОНЕПРОПУСТЛИВО
СВЕТЛЕЧКО
ТЕЛО
ОД
ФЛУОРОСЦЕНТНИ
ЛАМБИ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

16/1
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(57)
1.  Водонепропустливо осветлувачко
тело од флуоресцентни ламби со интегриран
рефлектор погоден за насочување на учинокот на
светлината, металната основа (3) на електричните
компоненти од кои е фиксирана на дното на
пластичната основа (4) на водонепропустливото
осветлувачко тело (1), оставајќи го пластичниот
дел на пластичната основа (4) слободен и така
овозможувајќи сместување на рефлекторот (2)
а оптимално растојание од флуоресцентните
ламби (5) без зголемување на височината на
осветлувачкото тело, така што се постигнува
посакуваното концентрирање и насочување на
светлината, карактеристично по тоа што
рефлекторот (2) за насочување на светлината
на водо-непропустливото осветлувачко тело
(1) е произведено од тенок пластичен филм
од најмалку една катоптричка површина која е
вообличена, низ постапка на производство во
компонирана и итнтегрирана форма (7), така што
целиот рефлектор (2) е едно и единствено парче, а
не состав или поврзаност на различни парчиња.
Има уште 4 патентни барања.

Patenti

902764
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(11)

902762

		

(13)

Т1

(21)

(22)	30/01/2007

(51)

A 23B 7/00
2007/33	

		

(45)	28/02/2009

(54)

ПРОЦЕС И СОСТАВ ЗА ОБЛОЖУВАЊЕ ЗА
ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ НА ТРАЕЊЕ НА
ПРОИЗВОДОТ ПО ЖЕТВАТА

(57)

1.  Процес за зачувување свеж производ кој опфаќа
чекор на покривање на надворешната површина
на производот со состав за покривање кој опфаќа
водена емулзија на од 0.25 до 25% по тежина на
поливинилидин хлорид кополимер и од 0.0005 до
10% по тежина сурфактант.

(30)	20030633207 01/08/2003 US
(96)

14/07/2004 EP04763209.6

(97)	10/01/2007 EP1653809
(73)

BASF Aktiengеsellschaft and BASF Corporation

Има уште 10 патентни барања.

67056 Ludwigshafen, DE and Florham Park, NJ
07932, US
(74)

ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  

(72)

PETCAVICH, Robert, J.

(51)

A 01N 43/32, 43/54

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(11)

902765

		

(13)

Т1

(21)

(22)	30/01/2007

2007/34

		

(57)

1.  Смеса на средство против габички, која опфаќа:
А) соединение од формула I

(45)	28/02/2009

(30)	20021030802 08/07/2002 DE
(96)

30/06/2003 EP03762545.6

(97)	24/01/2007 EP1521526
(73)

BASF Aktiengеsellschaft
67056 Ludwigshafen, DE

(74)

ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ

и
Б) дериват на пиримидин од формула II

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72)

Schelberger, Klaus;
AMMERMANN, Eberhard;
STIERL, Reinhard;
SCHOFL, Ulrich;

	HENNINGSEN, Michael;
GOLD, Randall, Even and
SCHERRER, Maria
(54)

СМЕСИ НА СРЕДСТВА
БАЗИРАНИ НA ДИТИАНОН

ПРОТИВ

ГАБИ

во која R е метил, циклопропил или 1-пропинил,
во синергистички ефикасна количина.
Има уште 7 патентни барања.

902762

Patenti

Glasnik

(11)

902763

		

(13)

Т1

(21)

(22)	31/01/2007

(51)

C 07K 16/00
2007/41	

		

(45)	28/02/2009

(30)	19970833504 07/04/1997 US and
	19970908469 06/08/1997 US
(96)

03/04/1998 EP98917991.6

(97)	27/12/2006 EP0973804
(73)

GENENTECH, INC.

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

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

(72)

WELLS, James A;

16/1
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амино ациден ред од SEQ ID NO:7 и лесен синџир
со променлив домен кој содржи амино ациден,
ред од ЅЕQ ID NO:8, каде:
(i) спомнатата варијанта го врзува хуманиот VEGF
со посилен врзувачки сродници од изворниците и
содржи одредена амино ацидна субституција кај
најмалите во хипервариабилниот регион CDRH1
и/или во хипервариабилниот регион CDRH3 со
тешко променлив домен кај спомнатото изворно
антитело.
(ii) варијантата содржи тежок синџир со променлив
домен кој опфаќа хипервариабилна регија на
амино-ацидни секвенци.
СDRH1:GYХ1Х2Х3Х4YGХ5N (ЅЕQ ID NO: 117), каде
Х1 е D, T или Е, Х2 е F,W или Y, Х3 е Т, Q, G или Ѕ,
Х4 е Н или  N i Х5 е М или I; и

СDRH3: YРХ1 YХ2Х3Х4Х5НWYFDV (ЅЕQ ID NO:
119), каде X1 е Н или Y, Х2 е Y, R, К, I ,Т, Е или W, Х3
е G, N, А,D , Q, Е, Т, К или Ѕ, Х4 е Ѕ, Т, К, Q, N, R,
А, E или G и Х5 е Ѕ или G, и

	Lowman, Henry B;
Chen, Yvonne Man-Yee;
PRESTA, Leonard, G. and
	BACA, Manuel
(54)

АНТИТЕЛА НА АНТИ-ВАСКУЛАРНО ЕНДО–
ТЕЛНО РАСТЕЧКИ ФАКТОР

(57)

1.  Варијанта   на   изворен анти-васкуларно
ендотелиален растечки фактор (ВЕГФ) антитело,
спомнатото изворно анти-VEGF антитело содржи
тежок синџир со променлив домен поседува

(iii) варијанта има одредена амино ацидна
секвенца требајќи околу најмалку 90% амино
ациден индентитет со изворното антитело со
тежок или лесен синџир со променлив домен на
ЅЕQ ID NO: 7 или ЅЕQ ID NO: 8.
Има уште 29 патентни барања.

СЛИКА 1А

СЛИКА 1B
Patenti

902763
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Glasnik
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(51) A 61K 31/55, 9/20

902760

(11)

		

(13)

Т1

(21)

(22)

01/02/2007

2007/43	

		

(45)	28/02/2009

(30)	20020000791 23/01/2002 FR
(96)

22/01/2003 EP03731734.4

(97)	20/12/2006 EP1474152
(73)

LES LABORATOIRES SERVIER
12, Place de la Defense 92415 Courbevoie Cedex,
FR

(74)

(51)

(21)

Бајалски Димитар, адвокат Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр.
72/1-1 1000 Скопје

C 07D 513/04,

902766

(11)

A 61K 31/54,

(13)

Т1

A 61P 25/28

(22)

01/02/2007

2007/44

(45)	28/02/2009

(30)	20030007118 13/06/2003 FR
(96)

09/06/2004 EP04291435.8

(97)

02/11/2006 EP1486503

(73)

LES LABORATOIRES SERVIER

(72)

Rolland, Herve;
JULIEN, Marc and
WUTHRICH, Patrick

(54)

ОРАЛНО ДИСПЕРЗИБИЛНА ФАРМАЦЕВТСКА
СМЕША КОЈА СОДРЖИ ИВАБРАДИН

(57)

1.   Цврста орално дисперэибилна смеша на
ивабрадин, или фармацевтско прифатливи соли
од истиот, карактеристична по тоа што
содржи:
- ивабрадин или фармацевтско прифатлива сол
од истиот,
- гранули кои содржат со-сува лактоэа и скроб
Има уште 9 патентни барања.

	R4 претставува водороден атом или линеарлна
или раэгранета (C1-C6)алкил група,
или

A претставува аэотен атом и, эаедно со
придружната -CHR3- група, го формира прстенот

12, Place de La Defense, 92415 Courbevoie Cedex,
FR
(74)

Бајалски Димитар, адвокат  Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр.
72/1-1 1000 Скопје

(72)

CORDI, Alex;

	Desos, Patrice and Lestage, Pierre
(54)

ДЕРИВАТИ НА БЕНЗОТИАЗИНОТ И НА
БЕНЗОТИАДИАЗИНОТ,
ПРОЦЕС
НА
НИВНА ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ
СОЕДИНЕНИЈА ШТО ГИ СОДРЖАТ

(57)

1  Соединенија со формулата (I):

во кои:
	R1 претставува водороден атом, халоген атом или
линеарна или раэгранета (C1-C6)алкил група,
	R1a претставува водороден атом или линеарна
или раэгранета (C1-C6)алкил група,

	R2 претставува водороден атом, халоген атом или
хидрокси група,
A претставува CR4R5 група или NR4 група,

	R3 претставува водороден атом, линеарна
или раэгранета (C1-C6)алкил група или (C3-C7)
циклоалкил група,

902760

каде што m претставува 1, 2 или 3,
	R5 претставува водороден или халоген атом,

X претставува NR6R7. S(O)nR8 или OR’8 група или
хетероциклична група, во која:

	R6 претставува водороден атом, линеарна или
раэгранета (C1-C6)алкил група, S(O)pR9, COR9 или
P(O)OR9OR10,

	R7 претставува водороден атом или линеарна
или раэгранета (C1-C6)алкил група,   или R6 и R7,
эаедно со аэотниот атом што ги носи, формираат
хетероциклична група,
	R8, R9 и R10, кои може да бидат исти или раэлични,
претставуваат водороден атом; линеарна или
раэгранета (C1-C6)алкил група эаменета, како
опција, со еден или повеќе халоген атоми;
арил-(C1-C6)алкил група во која алкилниот дел е
линеарен или раэгранет; или арилна група,
R’8 претставува линеарна или раэгранета (C1-C6)
алкил група или линеарна или раэгранета (C1-C6)
ацил група
n и p, кои може да бидат исти или раэлични,
претставуваат 1 или 2, нивните енантиомери и
дијастереоиэомери, како и нивните дополнителни
соли со фармацевтски прифатлива киселина или
баэа.
Има уште 14 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 38/24,

(11)

902767

A 61P 35/00

(13)

Т1

2007/46

(22)

02/02/2007

(21)
		

15/12/1999 EP99967331.2

(97)	14/02/2007 EP1140147
(73)

11

RUSSO, Irma, H.;

	DELUCA, Giampiero and
JANSSENS, Jaak, Ph.
(54)

HCG ТЕРАПИЈА ЗА ТРЕТМАН НА МЕТАСТАТСКИ
КАНЦЕР НА ДОЈКАТА

(57)

1.  Употреба на hCG за производство на медикамент
за третман на клиничка манифестација на тумори
на дојката, каде што клиничката манифестација на
тумор на дојката е метастатски тумор на дојката.

Applied Research Systems ARS Holding N.V.
and FOX CHASE CANCER CENTER
Pietermaai 15, Curacao, AN and 7701 Burholme
Avenue Philadelphia Pennsylvania 19111, US

(74)
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	RUSSO, Jose;

(45)	28/02/2009

(30)	19980123817 15/12/1998 EP
(96)

(72)

16/1

Има уште 34 патентни барања.

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

Сликата 1

Patenti

902767
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Glasnik

(51)

(21)
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A 61K 31/421, 31/422,

(11)

902755
Т1

A 61P 3/06,

(13)

C 07D 263/32, 413/12	

(22)	12/02/2007

2007/57

(45)	28/02/2009

(30)	2001102734 31/08/2001 DE
and 2002103273 24/05/2002 DE
(96)

17/08/2002 EP02797589.5

(97)	13/12/2006 EP1425014
(73)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

	Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE

     
      
   
                   6 
  
     - 
             

(74)

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

(72)

FRICK, Wendelin;

                  
 

GLOMBIK, Heiner;

    

FALK, Eugen;

Има уште 22  патентни барања.

KEIL, Stefanie;
SCHAFER, Hans-Ludwig;
SCHWINK, Lothar and
WENDLER, Wolfgang
(54)

ДИАРИЛ ЦИКЛОАЛКИЛ ДЕРИВАТИ, МЕТОДА ЗА
НИВНО ПРОИЗВОДСТВО И НИВНА УПОТРЕБА
КАКО АКТИВАТОРИ НА „PPAR”

(57)

1.    

  
  
     
     

902755

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/554,

(11)

902759
Т1

38/05, 38/06,

(13)

A 61P 3/06,

(22)	16/02/2007

C 07D 281/02, 285/36,

(45)	28/02/2009

C 07K 5/065, 5/087
(21)

16/1
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(C1-6алкил)2карбамоил, C1-6алкилS(O)a каде што
а е 0 до 2, C1-6алкоксикарбонил, N-(C1-6 алкил)
сулфамоил, N,N-(C1-6алкил)2сулфамоил;

v e 0-5;

eдно од R4 и R5 е група со формулата (IA):

2007/60

(30)	20010021768 08/09/2001 GB and
	20020009463 25/04/2002 GB
(96)

05/09/2002 EP02765013.4

(97)	27/12/2006 EP1427423
(73)

AstraZeneca AB

	151 85 Sodertalje , SE
(74)

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

(72)	DAHLSTROM, Mikael;
STARKE, Ingemar;
BLOMBERG, David;
ALENFALK, Suzanne;
SKJARET, Tore and
	LEMURELL, Malin
(54)

(57)

ДЕРИВАТИ
НА
БЕНЗОТИАЗЕПИН
И
БЕНЗОТИАДИАЗЕПИН СО ИНХИБИТОРНА
АКТИВНОСТА НА ТРАНСПОРТОТ НА ЖОЛЧНИТЕ
КИСЕЛИНИ КОИ СЕ ПРИСУТНИ ВО ИЛЕУМОТ
(IBAT), ЗА ТРЕТИРАЊЕ ХИПЕРЛИПИДЕМИЈА
1.  Соединение со формулата (I):

	R3 и R6 и другото од R4 и R5 се независно одбрани
од водород, хало, нитро, циано, хидрокси, амино,
карбокси, карбамоил, меркапто, сулфамоил, C1-4
алкил, C2-4алкенил, C2-4алкинил, C1-4алкокси, C1-4
алканоил, C1-4алканоилокси, N-(C1-4алкил)амино,
N,N-(C1-4алкил)2амино, C1-4алканоиламино, N(C1-4алкил)карбамоил,
N,N-(C1-4алкил)2карбамоил, C1-4алкилS(O)n каде што а е 0 до 2, C1-4
алкоксикарбонил, N-(C1-4алкил)сулфа-моил, N,N(C1-4алкил)2сулфамоил; каде што R3 и R6 и другото
од R4 и R5 може дополнително да бидат супс–
титуирани на јаглерод од еден или повеќе R16;
X е -O-, -N(Ra)-, -S(O)b- или -CH(R8)-; каде што Ra
е водород или C1-6алкил и b е 0-2;
прстенот А  е арил или хетероарил; каде што
прстенот А  е евентуално супституиран од еден
или повеќе супституенти одбрани од R17;
	R7 е водород, C1-4алкил, карбоциклил или
хетероциклил; каде што R7 е евентуално
супституиран од еден или повеќе супституенти
одбрани од R18;
	R8 е водород или C1-4алкил;
	R9 е водород или C1-4алкил;

	R10 е водород, C1-4алкил, карбоциклил или
хетероциклил; каде што R10 е евентуално
супституиран од еден или повеќе супституенти
одбрани од R19;

назначенo со тоа што:
	Rv е одбрано од водород или C1-6алкил;

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

eдно од R1 и R2 се одбрани од водород, C1-6алкил
или C2-6алкенил и другото е одбрано од C1-6алкил
или C2-6алкенил;

	Rx и Ry се независно одбрани од водород, хидрокси,
амино, меркапто, C1-6алкил, C1-6алкокси, N-(C1-6
алкил)амино, N,N-(C1-6алкил)2амино, C1-6 алкил
S(O)a каде што а е 0 до 2;
M е одбрано од -N- или -CH-;

	Rz е одбранo од хало, нитро, циано, хидрокси,
амино,
карбокси,
карбамоил,
меркапто,
сулфамоил, C1-6алкил, C2-6алкенил, C2-6алкинил,
C1-6алкокси, C1-6алканоил, C1-6алка-ноилокси,
N-(C1-6алкил)амино, N,N-(C1-6алкил)2амино, C1алканоиламино, N-(C1-6алкил)карбамоил, N,N6

Patenti

каде што:
Y е -N(Rn)-, -N(Rn)C(O)-, -N(Rn)C(O)(CRsRt)vN(Rn)
C(O)-, -O-, и -S(O)a-; каде што а е 0-2, v е 1-2, RS и
Rt се независно одбрани од водород или C1-4алкил
евентуално супституиран од R26 и Rn е водород
или C1-4алкил;

	R12 е водород или C1-4алкил;

	R13 и R14 се независно одбрани од водород, C1-6

902759
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хало, нитро, циано, хидрокси, амино, карбокси,
карбамоил, меркапто, сулфамоил, C1-4алкил, C2-4
алкенил, C2-4алкинил, C1-4алкокси, C1-4алканоил,
C1-4алканоилокси,
N-(C1-4алкил)амино,
N,N(C1-4алкил)2амино, C1-4алканоиламино, N-(C1-4
алкил)карбамоил,
N,N-(C1-4алкил)2карбамоил,
C1-4алкилS(O)a каде што а е 0 до 2, C1-4
алкоксикарбонил,
N-(C1-4алкил)сулфамоил
и
N,N-(C1-6алкил)2сулфамоил,
карбоциклил,
хетероциклил,
бензилоксикарбониламино,
(C1-4алкил)3силил, сулфо, сулфино, амидино,
фосфоно,
-P(O)(ORa)(ORb),
-P(O)(OH)(ORa),a
a
b
P(O)(OH)(R ) или -P(O)(OR )(R ), каде што Ra и Rb
се независно одбрани од C1-6алкил; каде што R19,
R20, R24 и R26 може независно дополнително да е
супституиран на јаглерод од еден или повеќе R22;

алкил, карбоциклил или хетеро-циклил; и кога
q е 0, R14 може дополнително да е одбрано од
хидрокси; каде што R13 и R14 можат независно
да бидат евентуално супституирани од еден или
повеќе супсти-туенти одбрани од R20;
	R15 е карбокси, сулфо, сулфино, фосфоно,
P(O)(ORe)(ORf), -P(O)(OH)(ORc), -P(O)(OH)(Re)
или -P(O)(ORe)(Rf) каде што Re и Rf се независно
одбрани од C1-6алкил;
p е 1-3; каде што вредностите на R13 може да се
исти или различни;
q е 0-1;
r е 0-3; каде што вредностите на R14 може да се
исти или различни;
m е 0-2; каде што вредностите на R10 може да се
исти или различни;
n е 1-3; каде што вредностите на R7 може да се
исти или различни;   
прстенот B е хетероциклил поврзан со азот
супституиран на јаглерод од една група одбрана
од R23, и евентуално дополнително супституирана
на јаглерод од еден или повеќе R24; и каде што
ако наведениот хетероциклил поврзан со азот
содржи -NH- средина, тој азот може евентуално
да е супституиран од група одбрана од R25;
	R16, R17 и R18 се независно одбрани од хало,
нитро, циано, хидрокси, амино, карбокси,
карбамоил, меркапто, сулфамоил, C1-4алкил, C2-4
алкенил, C2-4алкинил, C1-4алкокси, C1-4алканоил,
C1-4алканоилокси, N-(C1-4алкил)амино,     N,N(C1-4алкил)2амино, C1-4алкан-оиламино, N-(C1-4
алкил)карбамоил,
N,N-(C1-4алкил)2карбамоил,
C1-4алкилS(O)a каде што а е 0 до 2, C1-4
алкоксикарбонил, N-(C1-4алкил)сулфамоил и N,N(C1-6алкил)2сулфамоил; каде што R16, R17 и R18
може независно дополнително да е супституиран
на јаглерод од еден или повеќе R21;

	R21 и R22 се независно одбрани од хало,
хидрокси, циано, карбамоил, уреидо, амино,
нитро,
карбокси,
карбамоил,
меркапто,
сулфамоил,
трифлуорометил,
трифлуорометокси, метил, етил, метокси, етокси, винил,
алил, етинил, метоксикарбонил, формил, ацетил,
формамидо, ацетиламино, ацетокси, метиламино,
диметиламино,
N-метилкарбамоил,
N,Ндиметилкарбамоил, метилтио, метилсулфинил,
метилсул-фонил, N-метилсулфамоил и N,Nдиметилсулфамоил;
	R23 е карбокси, сулфо, сулфино, фосфоно, P(O)(ORg)(ORh), -P(O)(OH)(ORg), -P(O)(OH)(Rg)
или -P(O)(ORg)(Rh) каде што Rg и Rh се независно
одбрани од C1-6алкил;
	R25 е одбран од C1-6алкил, C1-6алканоил, C1-6
алкилсулфонил,
C1-6алкоксикарбонил,
кар–
бамоил,
N-(C1-6алкил)карбамоил,
N,N-(C1-6
алкил)2карбамоил, бензил, бензилокси-карбонил,
бензоил и фенилсулфонил;
или негова фармацевтски прифатлива сол, солват,
солват на таквата сол, in vivo хидролизирачки
естер или in vivo хидролизирачки амид.

	R19, R20, R24 и R26 се независно одбрани од

(51)

A 61K 31/565, 31/57,

(11)

902757

A 61P 15/12	

(13)

Т1

(54)

РЕЖИМ НА ЗАМЕНА НА ЕСТРОГЕН

2007/62	

(22)	16/02/2007

(57)

Фармацевтски препарат, за администрирање кај
жени кои имаат потреба од замена на естроген,
содржејќи множество на дози групирани во
наизменична стандардна доза на естроген фази
и ултра ниски дози на естроген фази, секоја
фаза се состои од 1 до 4 последователни дневни
единечни дози или нивен еквивалент, кадешто
дневните единечни дози од стандардните дози на
естроген фазите содржат количина на супстанција
која што предизвикува естрогенска активност
еквивалентна на 0.5мг. до 5.0мг естрадиол, и
дневните единечни дози на ултра ниската доза на
естроген фазите содржат количина на супстанција
која што предизвикува екстрогенска активност
еквивалентна на 0.005мг до 0.5мг естрадиол.

(21)
		

(45)	28/02/2009

(30)	20020406331 28/08/2202 US
(96)

28/08/2003 EP03790602.1

(97)	22/11/2006 EP1539184
(73)

Има уште 43 патентни барања.

CASPER, Robert;
Kopernik, Gideon and
Shoham, Zeev
89 Crescent Road Toronto, Ontario M4W 1T7, CA;
35 Levona Street  47226 Ramat-Hasharon, IL and 35
levona Street  47226 Ramat-Hasharon, IL

(74)

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

(72)

CASPER, Robert;

Shoham, Zeev

Има уште  23 патентни барања.

Kopernik, Gideon and

902757

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/426,

(11)

902756

C 07D 277/46

(13)

Т1

2007/66

(22)	21/02/2007

(21)
		
(30)

(45)	28/02/2009

20030001579  27/10/2003  DK and
20040000229  13/02/2004  DK

(96)

25/10/2004 EP04762951.4

(97)	21/02/2007 EP1682129
(73)

H. LUNDBECK A/S
Ottiliavej 9, DK-2500 Copenhagen, DK

(74)

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

(72)

MIKKELSEN, Gitte;
SAMS, Anette, Graven and

	LARSEN, Mogens
(54)

ДЕРИВАТИ НА N-ТИАЗОЛ-2-YL-БЕНЗАМИД

(57)

1.  Употреба на соединение од фомула I

кадешто R1 и R2 се независни од водород, С1-6
алкил или халоген;
	R2-R5 се независно одбрани од група која се
состои од водород, халоген, цијан, ОН, NН2, азот,
С1-6-алкил, арил, арил-С1-6-алкил,   хетероарилС1-6-алкил, С3-8- циклоалкил, С3-8-циклоалкил-С1-6алкил, С1-6-алкокси, арил-С1-6-алкокси, С1-6-алкиламино и арил-С1-6-алкиламино кадешто секој
алкил, алкокси или арил може по избор да биде
заменет со еден или повеке халоген, цијан, С1-6алкил, С1-6-алкокси или С1-6-алкокси-С1-6-алкокси;

или R4 и R5 заедно се Х-(СН2)n-Y, кадешто X и Y
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независно се одбрани од група која е составена
од СН2, и NH и О, n е 1, 2 или 3, и R2 и R3 се
дефинирани погоре;
А  е *NR8-СО, *СОNR9, *NR8-СЅ или *CЅ-NR9 во
коишто R8 и R9 се независно одбрани од група
која е составена од водород и С1-6-алкил, или R8
заедно со R3 се С2-3-алкилен или СН2СН2О кадешто
кислородот е прикачен на фенилен прстен и * го
означува атомот кој е прикачен на фенилниот
прстен; и
	R7 е одбран од група која е составена од С1-6-алкил,
арил, хетероарил, арил-С1-6-алкил, хетероарилС1-6-алкил,
С3-8-циклоалкил,
С3-8-циклоалкилС1-6-алкил,
С1-6-алкокси,
арил-С1-6-алкокси,
хетероалкил-С1-6-алкокси, С1-6-алкиламино, арилС1-6-алкил-амино,
хетероарил-С1-6-алкиламино,
ди-(С1-6-алкил)-амино,
2,3-дихидробензо[1,4]диоксин-2-ил или адамантан-1-ил-метил
кадешто секој алкил и циклоалкил може по избор
да бидат заменети со еден или повеке халоген,
цијан, водород, оксо, С1-6-алкокси или NR10R11,
кадешто R10 и R11 независно се водород или С1-6алкил, или R10 и R11 заедно со азот формираат 5, 6
или 7 член алифатичен прстен кој по избор може
да содржи уште еден хетероатом одбран од N и
O, и секој арил може по избор да биде заменет
со еден или повеке халоген, цијан, хидрокси, азот,
С1-6-алкил, С1-6-алкокси, С1-6-ацил, С1-6-ацилокси,
NR10R11 кадешто R10 и R11 независно се водород
или С1-6-алкил или R10 и R11 заедно со азот 5, 6 или
7 член алифатичен прстен кој по избор може да
содржи уште еден хетероатом одбран од N и О,
или група Z-(CH2)m-W, кадешто Z и W се прикачени
на два гранични јаглеродни атома и независно се
одбрани од група која се состои од СН2, NН и О, и
m е 1, 2 или 3, овозможувајки кога R7 е прикачен
на азот, R7 да не е С1-6-алкиламино, хетероарилС1-6-алкиламино или ди-(С1-6-алкил)-амино;
и фармацевтски прифатливи додатоци на соли од
тоа; за изработка на медикаменти за третман на
болести кадешто А2А-рецептор е имплициран.
Има уште 22 патентни барања.

902756
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(51)

(21)
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C 07K 14/505,

(11)

902747
Т1

A 61P 7/06,

(13)

C 12N 15/12, 5/10

(22)	22/02/2007

2007/70

(45)	28/02/2009

(30)	19980178292 23/10/1998 US
(96)

18/10/1999 EP99955046.0

(97)	28/02/2007 EP1123313
(73)

AMGEN INC.
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA
91320-1799, US

(74)

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

(72)

ELLIOTT, Steven, G.;

(57)

1.  Употреба на хипергликозилиран аналог на
еритропоиетин за изготвување на фармацевтска
композиција за зголемување и одржување на
хематокрит кај цицачи, каде што аналогот е за
да биде администриран помалку фреквентно
отколку еквивалентното моларно количество на
рекомбинантен човечки еритропоиетин за да се
добие споредлив целен хематокрит, и каде што
аналогот содржи најмалку едно дополнително
место на гликозилација споредено со човечки
еритропоиетин на која било од позициите 30 и 88
од секвенцата на човечки еритропоиетин така што
аналогот содржи најмалку еден дополнителен Nповрзан карбохидратен синџир.
Има уште 15 патентни барања.

EGRIE, Joan, C. and
BROWN, Jeffrey, K.
(54)

902747

МЕТОДИ И КОМПОЗИЦИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И
ТРЕТМАН НА АНЕМИЈА

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 409/12,

(11)

902748
Т1

A 61K 31/4436,

(13)

A 61P 11/00, 37/00,

(22)	22/02/2007

C 07D 409/14, 413/14,

(45)	28/02/2009

(57)
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1. Соединение со формулата (I):

417/14, 471/04		
(21)

2007/71		

(30)

0317498 25/07/2003 GB

(96)

13/07/2004 EP04744026.8

(97)	14/02/2007 EP1651640
(73)

Pfizer Inc.

	235 East 42nd Street, New York, New York 10017,
US
(74)

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

(72)	BUNNAGE, Mark Edward;
	MATHIAS, John Paul;
	BARBER, Christopher Gordon and
	HARVEY, John Wilson
(54)

ДЕРИВАТИ НА НИКОТИНАМИД КОИ
КОРИСНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА PDE4

СЕ

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

Z е поврзувачка група одбрана од CO и SO2;

	R2 е одбран од фенил, бензил, нафтил, хетероарил
и (C3-C8)циклоалкил, при што секој од нив може
да биде супституиран со 1 до 3 супституенти кои
се независно еден од друг одбрани од хало, CN,
CONR3R4, (C1-C6)алкил, хало(C1-C6)алкил, OH,
хидрокси(C1-C6)алкил,
((C3-C8)циклоалкил)-(C1C6)алкил, фенил (кој може да биде супституиран
со OH и/или хало), (C3-C8)циклоалкил и NR3R4; и
	R3 и R4 се независно еден од друг одбрани од H,
(C1-C4)алкил и SO2(C1-C4)алкил;
и негови фармацевтски прифатливи соли и
солвати.
Има уште 21 патентни барања.

(51)

A 61K 9/10, 31/136,

(11)

902749

(54)

ДАПСОН ЗА ЛОКАЛНО ЛЕКУВАЊЕ АКНИ

47/32, 47/38,

(13)

Т1

(57)

1. Употреба на дапсон за производство на
дерматолошки состав за да биде локално нанесен
за редуцирање на број на неинфламаторни рани
од акни.

A 61P 17/10
(21)

2007/72	

		

(22)	22/02/2007
(45)	28/02/2009

(30)	20020081050 20/02/2002 US
(96)

Има уште 18 патентни барања.

18/03/2002 EP02806891.4

(97)	14/02/2007 EP1485059
(73)

QLT USA, Inc.
2579 Midpoint Drive  Fort Collins, CO 80525, US

(74)

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

(72)

OSBORNE, David, W.
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(11)

902750

		

(13)

Т1

(21)

(22)	27/02/2007

(51)

C 07K 7/56
2007/73	

		

(45)	28/02/2009

(30)

98107397 23/04/1998 EP

(96)

22/04/1999 EP 99919261.0

(97)

03/01/2007 EP1073675

(73)

Aventis Pharma Deutschland GmbH

	Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(72) MUKHOPADHYAY, Triptikumar;
JAYVANTI, Kenia and KUMAR, Erra, Koteswara,
Satya, Vijaya
(54)

(57)

ПОСТАПКА ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПЕПТИДИ
ОД КЛАСАТА НА ЕКИНОКАНДИНИ ВО НИВНИ
МОНОДЕОКСИ С4-ХОМОТИРОЗИН АНАЛОЗИ
1. Постапка за претворување на пептиди од
класата на ехинокандини со формулата (I):

4. Пнеумокандин A2
OH	
OH	H	
“
H	 CH2-CO-NH2				
OH	
OH	
5. Пнеумокандин B0
OH CH2-CO-NH2	
			

OH	
“

OH	
OH	
7. Пнеумокандин C0
OH CH2-CO-NH2				

OH	
“

OH	
OH	H	
6. Пнеумокандин B2
H	 CH2-CO-NH2				
“

8. Мулундокандин OH
OH
H 12-Метил-тетрадеканоил

OH

OH

во нивни C4-хомотирозин монодеокси аналози со
формулата (I), каде што W, X, Y, Z, R и R’ се како
што е дефинирано подолу:
W

X

Y

Z

R

R’

1. Деоксиехинокандин B (Ехинокандин C)
Линолеоил
H	 OH	
OH	
CH3

OH

3. Деоксипнеумокандин A1	H	H	
OHCH2-CONH2				

OH	
“

5. Деоксипнеумокандин B0 OH	H	
OHCH2-CONH2				

OH	
“

7. Деоксипнеумокандин C0 OH	H	
OHCH2-CONH2				

OH	
“

2. Деоксипнеумокандин A0 OH	H	
OHCH2-CO-NH2 10,12-Диметил-миристоил

OH	

4. Деоксипнеумокандин A2	 OH	H	H	
“
H	 CH2-CONH2				

6. Деоксипнеумокандин B2 OH	H	H	
“
H	 CH2-CONH2				

8. Деоксимулундокандин OH
OH H 12-Метил-тетрадеканоил

каде што W, X, Y, Z, R и R’ се како што е дефинирано
подолу:
W      X

Y

Z

R

R’

OH  OH OH

CH3

OH
OH	
2. Пнеумокандин A0 OH	
CH2-CO-NH2 10,12-Диметил-миристоил

OH	

1. Ехинокандин B OH
Линолеоил

OH	
3. Пнеумокандин A1	H	
OH CH2-CO-NH2				

902750

OH	
“

H

OH

која се состои од единечна етапа на селективна
редукција, со хидрогенолиза со Raney nickel на pH
3-9, во услови на собна температура, на C4-htyr
(хомотирозин) хидроксилна група на ехинокандини
во нивни монодеокси аналози, во неутрални
услови без претходна заштита / ослободување
на подеднакво површната C5-Om (орнитин)
хидроксилна група и прочистување на добиеното
монодеокси соединение од суровата реактивна
мешавина.
Има уште 3 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(11)

902751

		

(13)

Т1

(21)

(22)	28/02/2007

(51)

C 07K 1/36
2007/74

		

(45)	28/02/2009

(30)	20000103692 22/02/2000 EP
(96)

22/01/2001 EP01907476.4

(97)

07/03/2007 EP1261622 B1

(73)

Laboratoires Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(74)

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

(72)

PARADISI, Gianfranco;
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(54)

ПУРИФИЦИРАН
РЕКОМБИНАНТЕН
HLH
КОЈШТО ИМА СПЕЦИФИЧНА БИОАКТИВНОСТ
И ПОСТАПКА ЗА НЕГОВА ПУРИФИКАЦИЈА

(57)

1.  Постапка за пурификација на ЛХ од примерок
која што содржи употреба на
- јоно-изменувачка хроматографија со анјон
изменувачка смола и
-   реверсна фаза на HPLC.
Има уште 16 патентни барања.

	ROSSI, Mara and
SCAGLIA, Laura

Patenti
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(51)

(21)
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C 07K 16/28,

902753

(11)

C 12N 5/20,

(13)

Т1

G 01N 33/577, 33/68

(22)

04/05/2007

2007/155

(45)	28/02/2009

(30)	20000135025 13/03/2000 IL and
	20000139217 23/10/2000 IL
(96)

08/03/2001 EP 01912086.4

(97)	16/05/2007 EP 1263790
(73)

Laboratoires Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(74)

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

(72)	YONAH, Nachum;
SUISSA, Dany;

(54)

МОНОКЛОНСКИ АНТИТЕЛА НА ЧОВЕЧКИОТ
LDL РЕЦЕПТОР, НИВНО ПРОИЗВОДСТВО И
УПОТРЕБА

(57)

1.   Моноклонско антитело, химерично антитело,
потполно хуманизирано антитело, анти-анти-ID
антитело или негов фрагмент, кое специфично
го препознава и го врзува човечкиот растворлив
LDL рецептор и фрагменти од него, кој е способен
за инхибирање на репликацијата на вирусот на
хепатитис Ц, и кој се добива со имунизирање
на животни со човечки растворлив LDLR+291
имено форма на човечкиот растворлив рецептор
вклучувајќи ја формата на амино киселинската
секвенца Asp+4 до Glu+291 од секвенцата на
човечкиот растворлив LDLR, освен моноклонското
антитело С7.
Има уште 18 патентни барања.

	BELZER, Ilana;
SMOLARSKY, Moshe;
ANTONETTI, Francesco and
	DREANO, Michel

902753

Patenti

Glasnik

(51)

C 07K 14/52

902754

(11)

A 61K 38/19,

(13)

Т1

C 07K 19/00,

(22)

08/05/2007

C 12N 15/19, 15/62,

(45)	28/02/2009

5/06, 5/08		
(21)

2007/158

(30)	20020100697 12/06/2002 EP
(96)

03/06/2003 EP 03759978.4

(97)	11/04/2007 EP 1515990
(73)

Laboratoires Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(74)

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

Patenti
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PROUDFOOT, Amanda and
KOSCO-VILBOIS, Marie

(54)

АНТАГОНИСТИ НА CXCR3- ВРЗУВАЧКИ CXC
ХЕМОКИНИ

(57)

1.  Антагонисти на CXCR3-врзувачки СХС хемокини
составени од мутанти на CXCL11, CXCL10, или
CXCL9  во кои најмалку една од следните базни
резидуи, означени со број врз основа на позициите
во конфигурацијата со човечки развиен CXCL11,
како што е прикажано на сликата 1Б (SEQ ID NO:
1) е супституирана до аланин, глицин, серин,
треонин, пролин, глутаминска киселина, глутамин,
аспартинска киселина, или аспарагин: 46, 62, 66,
и 70.
Има уште 27 патентни барања.

902754
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E 04B 2/82

(11)

902744

		

(13)

Т1

(21)

(22)

03/10/2007

2007/372	

		
(30)

0314286 05/12/2003 FR

(96)

03/12/2004 EP 04805627.9

(45)	28/02/2009

(97)	15/08/2007 EP 1706551
(73)

PLACOPLATRE
43, avenue Franklin Roosevelt, 92150 Suresnes, FR

(74)

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

(72)

KLEIN, Jean-Pierre

(54)

УРЕД ЗА МОНТАЖА НА ПРЕГРАДЕН ЅИД СО
ЗЕМЈОТРЕСНА ОТПОРНОСТ

(57)

1.  Уред за монтажа на преграден ѕид со земјотресна
отпорност, помеѓу тлото (2) и плафонот (4), при
што преградниот ѕид претставува конструкција

902744

која, од една страна, содржи долна шина (8) и
горна шина (10) кои се суштински хоризонтални,
а од друга страна, содржи греди кои се суштински
вертикални и ги поврзуваат горната и долната
шина, како и оплата (6) која е прицврстена врз
наведената конструкција, којшто, од една страна,
содржи профилиран жлеб (18) којшто е предвиден
да ја прифати горната шина (10) и кој претставува
профил којшто е суштински во форма на „U”, а
од друга страна, содржи горна врска (30) која
е предвидена да се прицврсти на плафонот (4)
и да се смести делумно во жлебот (18) помеѓу
страните на неговиот „U” профил, така што жлебот
(18) и горната врска (30) се поставени на тој начин
што тие може да се поместуваат релативно еден
наспрема друг во вертикален правец, назначен
со тоа што помеѓу жлебот (18) и горната врска
(30) се предвидени реверзибилни средства за
придвижување (26, 28).
Има уште 13 патентни барања.

Patenti

Glasnik
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902758

		

(13)

Т1

(21)

(22)	10/12/2007

(51)

C 07D 405/06, 223/16
2007/507

		

(45)	28/02/2009

(30)	20040003829 13/04/2004 FR
(96)
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раэгранета (C1-C8) алкокси група или форма,
эаедно со атом на јаглен кој ги носи, 1,3-диоксански,
1,3-диоксолански или 1,3-диоксепански прстен,
карактеристични по тоа што соединението со
формула (IV):

21/02/2005 EP 05290382.0

(97)	10/10/2007 EP 1589014
(73)

Les Laboratoires Servier
12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex,
FR

(74)

СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА  ОСТВА–
РУВАЊЕ И ЗАШТИТА  НА  ИНТЕЛЕКТУАЛНА 
СОПСТВЕНОСТ СКОПјЕ  

е подложено на реакција на алкилација со
употреба на соединението со формула (V):

п.факс: 301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
(72)	LECOUVE, Jean-Pierre;
	BRIGOT, Daniel and
	LERESTIF, Jean-Michel
(54)

(57)

ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА 1,3-ДИХИДРО2Н-3-БЕНЗАЗЕПИН-2-ЕДЕН
И
ПРИМЕНА
КАЈ ПРЕПАРАТОТ ИВАБРАДИН И НИВНИТЕ
ФАРМАЦЕВТСКИ ПРИФАТЛИВИ СОЛИ
1.  Процес эа синтеэа на соединенија со формула
(I):

кадешто R1   и R2 се како што се дефинирани
погоре а Х претставува напуштачка група,
во N-метилпиролидон, во присуство на баэа
селектирана он натриум хидроксид во воден
раствор, натриум карбонат и калиум карбонат,  эа
да се добие, после иэолација, соединението со
формула (I).
Има уште 10 патентни барања.

кадешто R1 и R2, кои може да бидат исти или
раэлични, секој претставува лимеарна или

Patenti
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(11)

902745

		

(13)

Т1

(21)

(22)	14/01/2008

(51)

C 07D 313/08
2008/10

		
(30)

04291268.3  18/05/2004  EP

(96)

18/05/2004 EP 04291268.3

(45)	28/02/2009

(97)	17/10/2007 EP 1600446
(73)

Merck Sante

	37, rue Saint Romain,69008 Lyon, FR
(74)

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

(72)	BRUNET, Michel and
	LE BORGNE, Guy
(54)

НОВИ ДЕРИВАТИ НА 3,3-ДИМЕТИЛ-5-ЦИАНОБЕНЗОКСЕПИН КОРИСНИ ЗА ДОБИВАЊЕ
ДЕРИВАТИ НА 5-ФОРМИЛ-БЕНЗОКСЕПИН

(57)

1.  Соединенија со општата формула (I):

алкоксикарбонил група; Ra-CO-NH- или RaRbNCO- група [во која Ra и Rb независно претставуваат
евентуално халогениран (C1-C18)алкил; водороден
атом; (C6-C10)арил или (C6-C10)арил(C1-C5)алкил
(каде што арил деловите се евентуално
супституирани со халоген атом, со евентуално
халогенирана (C1-C5)алкил група или со
евентуално халогенирана (C1-C5)алкокси група);
(C3-C12)циклоалкил евентуално супституиран со
халоген атом, со евентуално халогенирана (C1C5)алкил група или со евентуално халогенирана
(C1-C5)алкокси група]; евентуално халогенирана
(C1-C18)алкил група; евентуално халогениран (C1C18)алкокси; и (C6-C10)арил, (C6-C10)арил(C1-C5)
алкил, (C6-C10)арилокси, (C3-C12)циклоалкил,(C3C12)циклоалкенил,
(C3-C12)циклоалкилокси,(C3C12)циклоалкенилокси, (C6-C10)арилоксикарбонил
или (C6-C10)арилкарбонил; во кои арилните,
циклоалкилните и циклоалкенилните делови
се евентуално супституирани со халоген атом,
со евентуално халогениран (C1-C5)алкил или со
евентуално халогениран (C1-C5)алкокси;

R може да е сместено на положбата 6, 7, 8 или 9
на бензоксепин структурата;
p претставува 0, 1, 2, 3 или 4;
како и нивни геометриски изомери и стереоизомери
на соединенијата со формулата (I) или нивни
мешавини.
Има уште 24 патентни барања.
назначени со тоа што
секое од R   е независно одбрано од халоген
атом; циано група; нитро група; карбокси
група;
евентуално
халогенирана
(C1-C16)

902745
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pregledi
PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) - osnoven
(11,13) registarski broj na dokumentot, vid na dokumentot
(51)		

A01N31/16
A01N37/18
A01N43/32	
A01N43/54
A23B7/00
A61K31/136
A61K31/167
A61K31/421
A61K31/422
A61K31/426
A61K31/4436
A61K31/54
A61K31/55
A61K31/554
A61K31/565
A61K31/57
A61K38/05
A61K38/06
A61K38/19
A61K38/24
A61K47/32
A61K47/38
A61K9/10
A61K9/20
A61P11/00
A61P15/12
A61P17/10
A61P25/28
A61P3/06
A61P3/06
A61P35/00
A61P37/00
A61P7/06
C07C233/15
C07C233/33	
C07C233/48
C07C235/24
C07C235/26
C07C237/14
C07D223/16
C07D263/32
Patenti

(51) osnoven

C07C233/15
C07C233/15
A01N43/32	
A01N43/32	
A23B7/00
A61K9/10
C07C233/15
A61K31/421
A61K31/421
A61K31/426
C07D409/12
C07D513/04
A61K31/55
A61K31/554
A61K31/565
A61K31/565
A61K31/554
A61K31/554
C07K14/52
A61K38/24
A61K9/10
A61K9/10
A61K9/10
A61K31/55
C07D409/12	
A61K31/565
A61K9/10
C07D513/04
A61K31/421
A61K31/554
A61K38/24
07D409/12	
C07K14/505
C07C233/15
C07C233/15
C07C233/15
C07C233/15
C07C233/15
C07C233/15
C07D405/06
A61K31/421

(11,13)

902761	T1
902761	T1
902765	T1
902765	T1
902762	T1
902749
T1
902761
T1
902755
T1
902755
T1
902756
T1
902748
T1
902766
T1
902760
T1
902759
T1
902757
T1
902757
T1
902759
T1
902759
T1
902754
T1
902767
T1
902749
T1
902749
T1
902749
T1
902760
T1
902748	T1
902757
T1
902749
T1
902766	T1
902755
T1
902759
T1
902767
T1
902748	T1
902747
T1
902761	T1
902761	T1
902761	T1
902761	T1
902761	T1
902761	T1
902758	T1
902755
T1

(51)		

(51) osnoven

C07D277/46 A61K31/426
C07D281/02 A61K31/554
C07D285/36 A61K31/554
C07D313/08 C07D313/08
C07D405/06 C07D405/06
C07D409/12	 C07D409/12	
C07D409/14 C07D409/12	
C07D413/12 A61K31/421
C07D413/14 C07D409/12	
C07D417/14 C07D409/12	
C07D471/04 C07D409/12	
C07D513/04 C07D513/04
C07K1/36
C07K1/36
C07K14/505 C07K14/505
C07K14/52
C07K14/52
C07K16/00
C07K16/00
C07K16/28
C07K16/28
C07K19/00
C07K14/52
C07K5/065
A61K31/554
C07K5/087
A61K31/554
C07K7/56
C07K7/56
C12N15/12 C07K14/505
C12N15/19 C07K14/52
C12N15/62 C07K14/52
C12N5/06
C07K14/52
C12N5/08
C07K14/52
C12N5/10
C07K14/505
C12N5/20
C07K16/28
E04B2/82	E04B2/82	
F21V23/02	 F21V31/00
F21V31/00
F21V31/00
F21V7/10
F21V31/00
G01N33/577 C07K16/28
G01N33/68 C07K16/28

(11,13)

902756
T1
902759
T1
902759
T1
902745	T1
902758	T1
902748	T1
902748	T1
902755
T1
902748	T1
902748	T1
902748	T1
902766	T1
902751
T1
902747
T1
902754
T1
902763
T1
902753
T1
902754
T1
902759
T1
902759
T1
902750
T1
902747
T1
902754
T1
902754
T1
902754
T1
902754
T1
902747
T1
902753
T1
902744	T1
902764	T1
902764	T1
902764	T1
902753
T1
902753
T1
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PREGLED PO NOSITELI NA objavENI PATENTI
(73)
nositel na pravoto na patent
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
(11,13) registarski broj na dokumentot vid na dokumentot

(73)
(51)

AMGEN INC.
C 07K 14/505,  
A 61P 7/06,
C 12N 15/12, 5/10

(51)

(11,13) 902747	T1

Applied Research Systems ARS 		
Holding N.V. and
FOX CHASE CANCER CENTER
A 61K 38/24,
A 61P 35/00		
(11,13) 902767	T1
AstraZeneca AB
A 61K 31/554, 38/05, 38/06,
A 61P 3/06,
C 07D 281/02, 285/36,
C 07K 5/065, 5/087

902759 T1

Aventis Pharma Deutschland GmbH
C 07K 7/56
902750 T1
BASF Aktiengеsellschaft
A 01N 43/32, 43/54		

902765	T1

BASF Aktiengеsellschaft and BASF
Corporation
A 23B 7/00			
902762	T1
CASPER, Robert;
Kopernik, Gideon and
Shoham, Zeev
A 61K 31/565, 31/57,
A 61P 15/12			

902757	T1

GENENTECH, INC.
C 07K 16/00

902763 T1

H. LUNDBECK A/S
A 61K 31/426,
C 07D 277/46					
					
902756	T1
Laboratoires Serono SA
C 07K 1/36

902751 T1

Laboratoires Serono SA
C 07K 16/28,
C 12N 5/20,
G 01N 33/577, 33/68		

902753	T1

Laboratoires Serono SA
C 07K 14/52,
Pregledi

A 61K 38/19,
C 07K 19/00, C 12N 15/19,
	15/62, 5/06, 5/08
(11,13) 902754	T1
(73)
(51)

LES LABORATOIRES SERVIER
A 61K 31/55, 9/20
(11,13) 902760	T1
LES LABORATOIRES SERVIER
C 07D 513/04,
A 61K 31/54,
A 61P 25/28			
902766	T1
Les Laboratoires Servier
C 07D 405/06, 223/16

902758	T1

Merck Sante
C 07D 313/08			

902745	T1

Pfizer Inc.
C 07D 409/12,
A 61K 31/4436,
A 61P 11/00, 37/00,
C 07D 409/14, 413/14,
417/14, 471/04			

902748	T1

Pilux & Danpex A.G.
F 21V 31/00,
	23/02, 7/10			

902764	T1

PLACOPLATRE
	E 04B 2/82			

902744	T1

QLT USA, Inc.
A 61K 9/10, 31/136,
47/32, 47/38,
A 61P 17/10			

902749	T1

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH		
A 61K 31/421, 31/422,
A 61P 3/06,
C 07D 263/32, 413/12		
902755	T1
University of Tennessee Research 		
Foundation
C 07C 233/15,
A 01N 31/16, 37/18,
A 61K 31/167,
C 07C 233/33,
	233/48, 235/24,
	235/26, 237/14			
902761	T1
Patenti

Glasnik

16/1

str. 2-28 fevruari 2009 Skopje

27

prestanok na va@ewe na patentot
(11)
900065
(73) Zentaris GmbH
Weismullerstrasse 5060314 Frankfurt am
Main, DE
(11)
900535
(73) Novartis Vaccines & Diagnostics, Inc.
4560 Horton Street, Emeryville, CA 94608,
US
(11)
900463
(73) ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП
Кичевски пат бб, 97500 Прилеп, MK
(11)
900657
(73) “НОВ КОМПАНИ” ХОЛДИНГ д.о.о. за
производство, промет, инженеринг
и вработување на инвалиди, увозизвоз
ул. “Анкарска”, бр. 23, 1000 Скопје, MK

(11)
900656
(73) “НОВ КОМПАНИ” ХОЛДИНГ д.о.о. за
производство, промет, инженеринг
и вработување на инвалиди, увозизвоз
ул.”Анкарска” бр.23, 10, 1000 Скопје, MK
(11)
900733
(73) ELF ANTAR FRANCE, Tour Elf, 2,
place de la Coupole, La Defense 6,
F-92400 Courbevoie, FR
(11)
900881
(73) Sigma-Tau Healthscience S.p.A.
Via Treviso 4, 00040 Pomezia, IT

(11)
900593
(73) ZAMBON GROUP S.P.A.,
Via della Chimica 9, 36100 Vicenza,, IT
истечен патент

Patenti

Promeni, prenos, prestanok na va`ewe
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(11)
901110
(73) Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Strasse 278467 Konstanz, DE

Promeni, prenos, prestanok na va`ewe

Patenti
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di zajn

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

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

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data

Industriski dizajn

30

Glasnik,

(21)
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20080011

(45)

28/02/2009

(22)

27/06/2008

(28)

1(еден) дизајн, тродимензионален

(30)

911797  08/04/2008  ЕU

(72)

SHEARSBY Graham;
HAYWARD Antonia;
TRIGGS Nicky;
PARR Will and
DOUGLIS Evan

(73)

Chivas Holdings (IP) Limited
111-113 Renfrew Road, Paisley,   Renfrewshire PA3
4DY, GB

(74)

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

(51)

09-03

(54)

ЛИМЕН КОНТЕЈНЕР

20080011

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20080019

(45)

28/02/2009

(22)

09/10/2008

(28)

2(дизајна), дводимензионален

(72)

Виктор Цоковски

(73)

ДПТУ „КЕНДИ” дооел експорт-импорт
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ул.”518” бр. 1/2, 1000 Скопје, MK
(51)

19-08

(54)

ПРЕКРИВКА И ЛЕПЕНКА ЗА КАПАЧЕ

Industriski dizajn

20080019

32

Glasnik,

(21)
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20080020

(45)

28/02/2009

(22)

24/10/2008

(28)

1(еден) дизајн, тродимензионален

(30)

29/317,343  28/04/2008  US

(72)

Robert M.Friedman;
Lawrence A.Bone и
Sherry M, Weaver

(73)

MARS, INCORPORATED
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(74)

БИНСО Д.О.О. Скопје  ул. Народен Фронт 7/4 1000
Скопје

(51)

09-03

(54)

ПАКУВАЊЕ ЗА ЧОКОЛАДНА ТАБЛА

20080020

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20080023

(28)

1(еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Дејан Зотовиќ

(73)

Дејан Зотовиќ

(45)

28/02/2009

(22)

10/11/2008

16/1

str. 29-43 fevruari 2009 Skopje
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ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје, MK
(51)

09-09

(54)

КОШНИЦА ЗА ОТПАДОЦИ

Industriski dizajn

20080023

34

Glasnik,

(21)

16/1

20080024

str. 29-43 fevruari 2009 Skopje

(45)

28/02/2009

(22)

10/11/2008

(28)

1(еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Дејан Зотовиќ

(73)

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

(51)

06-01

(54)

КЛУПА

20080024

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20080025

(45)

28/02/2009

(22)

13/11/2008

(28)

1(еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Сељајдин Азизи

(73)

Сељајдин Азизи

16/1

str. 29-43 fevruari 2009 Skopje

35

ул.”Бајрам Шабани” бр.87, 1000 Скопје, MK
(51)

11-01

(54)

НАРАКВИЦА

Industriski dizajn

20080025

36

Glasnik,

(21)

16/1

str. 29-43 fevruari 2009 Skopje

20080026

(45)

28/02/2009

(22)

13/11/2008

(28)

1(еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Оскар Когој

(73)

ЕКО ИНВЕСТ ДОО Скопје
бул.”Кочо Рацин”, градски ѕид бр.9, 1000 Скопје,
MK

(74)

Снежана Савиќ Димовска, Адвокат  
Ул. Даме Груев бр. 1-3/4 1000 Скопје

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

20080026

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20080027

(45)

28/02/2009

(22)

20/11/2008

(28)

1(еден) дизајн, тродимензионален

(72)

авторот не сака да биде наведен во пријавата

(73)

МПЦ - Дебарско-Кичевска епархија

16/1

str. 29-43 fevruari 2009 Skopje

37

Бигорски Манастир „Свети Јован Крстител”  1254
с. Ростуше, MK
(51)

06-13

(54)

АПЛИКАЦИЈА ЗА ПОКРОВ

Industriski dizajn

20080027

38

Glasnik,

(21)

16/1

20080028

str. 29-43 fevruari 2009 Skopje

(45)

28/02/2009

(22)

01/12/2008

(28)

2(два) дизајна,тродимензионален

(72)

Васил Пишев

(73)

Трговско друштво за производство, трговија и
услуги „АЛ-МАКС” ДОО
ул.”Гоце Делчев” бб, Струмица, MK

(74)

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

(51)

09-01

(54)

САД ЗА СКЛАДИРАЊЕ ТЕЧНОСТ

20080028

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20080029

(45)

28/02/2009

(22)

04/12/2008

(28)

8(осум) дизајни, тридимензионални

(72)

Благоја Бајдевски

(73)

ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ

16/1

str. 29-43 fevruari 2009 Skopje

39

ул.Ѓорче Петров бр.4, 1300 Куманово, MK
(51)

09-05

(54)

АМБАЛАЖА НА СУВОМЕСНАТИ ПРОИЗВОДИ

Industriski dizajn

20080029

40

Glasnik,

20080029

16/1

str. 29-43 fevruari 2009 Skopje

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20080030

(45)

28/02/2009

(22)

04/12/2008

(28)

1(еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Чупаркоски Блаже

(73)

КОЖУВЧАНКА ДОО

16/1

str. 29-43 fevruari 2009 Skopje
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ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, MK
(74)

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

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

Industriski dizajn

20080031

42

Glasnik,

(21)

16/1

str. 29-43 fevruari 2009 Skopje

20080031

(45)

28/02/2009

(22)

09/12/2008

(28)

2(два) дизајни, тродимензионален

(72)

Кочо Сотировски

(73)

Мила ДООЕЛ
ул.Милан Марковиќ број 26, Скопје, MK

(51)

08-10

(54)

ДРЖАЧ ЗА ВЕЛОСИПЕД

(21)

20080032

(28)

1(еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Kyriakos Sarantis

(73)

GR.SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI &
EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON, ENDYMATON,
OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON

(45)

28/02/2009

(22)

17/12/2008

Amarousiou-Chalandriou 26, 15125 Amarousio, GR
(74)

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

(51)

09-03

(54)

КУТИЈА ЗА САДОВИ СО ПАРФЕМИ

20080031

Industriski dizajn

Glasnik,

16/1
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PREGLEDI
PREGLED NA PRIJAVI NA DIZAJN SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI
DIZAJN
(51) kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn
(21) broj na prijavata

(21) 20080011
20080019
20080020
20080023
20080024
20080025

(51)

09-03
19-08
09-03
09-09
06-01
11-01

(21) 20080026
20080027
20080028
20080029
20080030
20080031
20080032

(51)

09-01
06-13
09-01
09-05
09-01
08-10
09-03

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

(73)
(21)

Chivas Holdings (IP) Limited
20080011

(73)
(21)

МПЦ - Дебарско-Кичевска епархија
20080027

(73)
(21)

ДПТУ “КЕНДИ” дооел експорт-импорт
20080019

(73)

(73)
(21)

MARS, INCORPORATED
20080020

(21)

Трговско друштво за производство, 		
трговија и услуги “АЛ-МАКС” ДОО
20080028

(73)
(21)

Дејан Зотовиќ
20080023

(73)
(21)

ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ
20080029

(73)
(21)

Дејан Зотовиќ
20080024

(73)
(21)

КОЖУВЧАНКА ДОО
20080030

(73)
(21)

Сељајдин Азизи
20080025

(73)
(21)

Мила ДООЕЛ
20080031

(73)

(73)
(21)

ЕКО ИНВЕСТ ДОО Скопје
20080026

GR.SARANTIS ANONYMI
VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA
KALLYNTIKON, ENDYMATON, 		
OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON 		
EIDON
20080032

(21)

Industriski dizajn

Pregledi

44

Glasnik,

16/1

str. 44-47 fevruari 2009 Skopje

Industri ski

di zajn

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

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

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00569

(45)

28/02/2009

(21)

20080001

(22)

17/01/2008

(18)

17/01/2013

(28)

1(еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Богдановски Славче (с.Непроштено, ТеарцеТетово)

(73)

Богдановски Славче

16/1

str. 44-47 fevruari 2009 Skopje

45

с.Непроштено, Теарце-Тетово, MK
(51)

06-10

(54)

ЗАВЕСА ЗА ВРАТА

Industriski dizajn

00569
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IndustriPREGLEDI
ski di zajn
PREGLED NA OBJAVENI DIZAJNI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI
DIZAJN
(51)
(11)

kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn
registarski broj na dokumentot

     (51)      06-10

(11)

00569

(51)

      (11)

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

(73) Богдановски Славче
(11) 00569

Pregledi

(21)

2008001

Industriski dizajn

Glasnik,

16/1

str. 44-47 fevruari 2009 Skopje
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PRODOL@UVAWE
(186)

(111)

00182									
00183									
00390									
00391									
00395									
00396									
00397									
00398									
00399									
00400									
00401									
00402									
00403									
00404									
00405									
00424									

Industriski dizajn

14/12/2013
14/12/2013
19/11/2013
19/11/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
04/12/2014

Prodol`uvawa, promeni, prenosi

48

Glasnik,

16/1

str. 48-140 fevruari 2009 Skopje

PRIJAVi
na trgovski
marki
TRGOVSKI
MARKI

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

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

____________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2004/178

(442) 28/02/2009

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

str. 48-140 fevruari 2009 Skopje

(210) TM 2006/698

(220) 06/07/2006
(442) 28/02/2009

(731) F.HOFFMAN-LA ROCHE AG
CH-4058 Basel Grenzacherstr. 124, CH
(740) Петре Шилегов, адвокат
Бул.К.Ј.Питу бр.17 лок 33, 1000 Скопје, 1000

PICKFORDS

(540)

(551) индивидуална

BON VITA

(510, 511)
кл. 39 - транспорт и испорака на стоки;
организирање на транспортирање и достава
на стоки; услуги за преселување; услуги за
пакување, пакување во колети (дрвени рамки),
пакување во амбалажа и складирање; обезбедено
транспортирање и складирање на стоки и
вредности; транспортирање и складирање на стоки
во разладени услови; услуги за магационирање
и изнајмување на магацини; услуги поврзани со
испорака на товар; услуги за царинење; степен на
информации поврзани со транспортот на стоки;
услуги за раководење со товар и материјалнотехничка подршка; дистрибутивни услуги
(210) TM 2004/632

49

кл. 40 - галванизација; чистење на челик; директно
редуцирање на железо; производство на челик;
калење метал; лиење метал; сите други услуги во
класата 40

(220) 04/03/2004

(731) Pickfords Limited
345 Southbury Road, Enfield, Middlesex,
EN1 1UP, UK

16/1

(220) 06/09/2004
(442) 28/02/2009

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња; фластери;
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за  дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2007/246

(442) 28/02/2009
(731) Трговец поединец за угостителство
Пендовски Јован Димитри Охрид Т.П
Охрид, ул. ’’Цар Самоил’’ 88, MK

(300) 2370212  09/08/2004  GB
(731) Mittal Steel Technologies Limited
IFS Court, 28 Cybercity, Ebene, MU
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 12/03/2007

(740) ДРАГАН ГОЏО, адвокат
ул. „ Македонски просветители”  бр.8,
6000, Охрид
(540)

MITTAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - производи од железо, челик, легури на
железо, ДРИ- директно редицуран челик, лимени
плочи, галванизиран челик, челик обложен со
боја или алуминиум; железо, челик, легури
на железо, ДРИ- директно редицуран челик,
лимени плочи, галванизиран челик, челични
производи обложени со боја или алуминиум во
форма на блокови, плочи, цевки, туби, покривки,
ленти, фолии, прачки, жици, калеми, греди,
плочи, меѓупроизводи, шипки, секции и други
форми; железна руда; меѓупроизводи и метални
материјали за железнички пруги; градетжни
материјали од метал; неелектрични кабли, жици
и јажиња од железо, челик, легури од железо,
ДРИ- директно редицуран челик, лимени плочи,
галванизиран челик, челик обложен со боја или
алуминиум; железарии, шајки и мали предмети
од метал; кален челик; производи од метал; сите
други производи во класата 6

Trgovski marki

(591) кафена, жолта и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - подготвување храна и пијалаци, услуги за
привремено сместување
(210) TM 2007/826

(220) 20/08/2007
(442) 28/02/2009

(731) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

TM 2007/826
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(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

(540)

DALMATINA

HPJ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти, конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; пифтии (пелтеа, желеа); џемови;
компоти, јајца; млеко и млечни производи; масла
и масти за јадења, преработена и конзервирана
риба
(210) TM 2007/1036

(220) 30/10/2007
(442) 28/02/2009

(731) McDonalds Corporation
One McDonalds Plaza, Oak Brook,
Illinois 60523, US
(740) Адвокатско друштво МЕНС ЛЕГИС ЧАКМАКОВА
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје
(540)

MCCAFE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе
(210) TM 2008/100

(220) 30/01/2008
(442) 28/02/2009

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

BANANA REPUBLIC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18   патни торби; торби за носење; рачни
ташни; торби за плажа; цилиндрични торби; торби
за капење; спортски торби; торби; ранци; багаж;
чанти; паричници; ученички торби; акт ташни;
актовки; куфери; кутии за клучеви; чадори; кутии
за козметика; торби за пелени; носачи за бебиња и
ремени; ремени за куче; покривки за куче; облека
за куче; ќебиња за куче; подлоги за куче и  кутии
за носење што се прикачуваат на кучешки торби
(210) TM 2008/133

(220) 13/02/2008
(442) 28/02/2009

(731) Јасна Петков Стојановиќ
ул. Трифун Хаџијанев бр. 3/14,
1000 Скопје, MK

TM 2007/1036

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - автомобилисти (облека за автомобилисти),
блузи, блузи /работнички кошули/, боди облека
/облека што се прилепува на телото/, око–
лувратници од пердуви или крзно, велови /пред–
мети за облекување/, велосипедисти (облека
за велосипедисти), влечки, вметнати делови
на кошули, внатрешни ѓонови, вратоврски,
вратоврски за кошули, врвови на обувки, габарден
/предмети за облекување/, гаќички со пелени за
доенчиња, гимнастика (гимнастички патики),
горна облека, горни капути /палета/, готови
постави /дел од облека/, градници,   доколеници
/гамаши/, долна облека, долна облека за впивање
пот, домашни фустани, ѓонови, елеци, женски
гаќи, женски градници /долна облека/, женски
капи, женски наметки за бања, женски поткошули,
женски шалови од крзно, затегнувачи, затегнувачи
од еластична ткаенина, здолништа, канцеларки
вреќички обложени со крзно /за затоплување
на нозете/ не се на електрично греење, капење
(капи за капење), капење (костуми за капење),
капење (машки гаќички за капење), капење
(наметки за бања), капење (чевли за капење),
капи /беретки/, капути, качулки /предмет за
облекување/, коленици, комбинезони за скијање
на вода, комбинезони /женска долна облека/,
комбинезони /облека/, конфекциска облека,
коприни /мали велови/, костуми, кошули, кошули
(одделно направени градни делови од кошули),
кошули (пластрони за кошули), крзна /предмет
за облекување/, крзнени наметки /палта/, кружни
капи, куси блузи, куси капути /сакоа/, куси
спортски палта со качулки /палета/, куси чорапи,
ленти за глава (детали на облеката), манжетни
/од предмети за облекување/, манипули /украси
од ткаенина што ги носат свештениците на раката
за време на миса/, машки гаќи, машки наметки,
морнарски блузи /палта/, муфови /предмети за
облекување/, наметки за бања (сандали за бања),
наметки за дожд, наметки /облека/, нараквици
од волна /плетени/, обвивки од текстил, обувки,
обувки (горни делови на обувките), обувки
(кожена лента зашиена на работ на горниот дел
заради зацврстување на ѓонот), обувки (кожени
горни делови на обувките), обувки (метални
делови на обувките), обувки (топуци за обувки),
обувки за плажа, обувки за скијање, обувки за
фудбал, обувки за фудбал (крампони на обувките
за фудбал), патики, пелени за бебиња (не се од
хартија), пелени за новороденчиња, пелени од
текстил, пелерини, периферии за шапки, петици,
пиџами, плажа (обувки за плажа), планинарски
чевли, платнени чевли /чевли за качување/,
подврски (држачи за машки чорапи), појаси /пред–
мети за облекување/, покривки за уши /предмети

Trgovski marki

Glasnik,

за облекување/, поткошули, потници за под
пазуви, подздолништа, предмети за облекување,
престилки /предмети за облекување/, пуловери,
пуловери без    ракави,    ракавици    без    прсти
/работнички ракавици/, ракавици /предмети за
облекување/, колани, сандали, свештеничка
облека (пелерина со качулка), свилени шамии,
сенила за капи, спортски обувки, спортски шор–
цеви, средства против лизгање на обувките, тоги,
топуци, трикоа /гимнастички дресови, маици/,
трикотажени предмети   за   облекување, туника
/предмети за облекување/, униформи, француски
капи, хартиена облека, цилиндри, чевли, чизми,
чизми (горни делови на чизми /сари/), чизмички,
чорапи, чорапи (петици за чорапи), чорапи
(подврски за чорапи), чорапи против потење,
шалови, шамии за на врат, шапки, широки појаси
/ленти/, џебови на облека
(210) TM 2008/134

(442) 28/02/2009
(731) Јасна Петков Стојановиќ
ул. Трифун Хаџијанев бр. 3/14,
1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

HGPANTIES HIGIENIC PANTIES
(551) индивидуална
(510, 511)
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кошули), кошули (пластрони за кошули), крзна /
предмет за облекување/, крзнени наметки /палта/,
кружни капи, куси блузи, куси капути /сакоа/, куси
спортски палта со качулки /палета/, куси чорапи,
ленти за глава (детали на облеката), манжетни
/од предмети за облекување/, манипули /украси
од ткаенина што ги носат свештениците на раката
за време на миса/, машки гаќи, машки наметки,
морнарски блузи /палта/, муфови /предмети за
облекување/, наметки за бања (сандали за бања),
наметки за дожд, наметки /облека/, нараквици
од волна /плетени/, обвивки од текстил, обувки,
обувки (горни делови на обувките), обувки
(кожена лента зашиена на работ на горниот дел
заради зацврстување на ѓонот), обувки (кожени
горни делови на обувките), обувки (метални
делови на обувките), обувки (топуци за обувки),
обувки за плажа, обувки за скијање, обувки за
фудбал, обувки за фудбал (крампони на обувките
за фудбал), патики, пелени за бебиња (не се од
хартија), пелени за новороденчиња, пелени од
текстил, пелерини, периферии за шапки, петици,
пиџами, плажа (обувки за плажа), планинарски
чевли, платнени чевли /чевли за качување/,
подврски (држачи за машки чорапи), појаси /пред–
мети за облекување/, покривки за уши /предмети
за облекување/, поткошули, потници за под
пазуви, подздолништа, предмети за облекување,
престилки /предмети за облекување/, пуловери,
пуловери   без    ракави,   ракавици    без    прсти
/работнички ракавици/, ракавици /предмети за
облекување/, колани, сандали, свештеничка
облека (пелерина со качулка), свилени шамии,
сенила за капи, спортски обувки, спортски
шорцеви, средства против лизгање на обувките,
тоги, топуци, трикоа /гимнастички дресови, маици/,
трикотажени предмети   за   облекување,  туника
/предмети за облекување/, униформи, француски
капи, хартиена облека, цилиндри, чевли, чизми,
чизми (горни делови на чизми /сари/), чизмички,
чорапи, чорапи (петици за чорапи), чорапи
(подврски за чорапи), чорапи против потење,
шалови, шамии за на врат, шапки, широки појаси
/ленти/, џебови на облека

(220) 13/02/2008

кл. 25 - автомобилисти (облека за автомобилисти),
блузи, блузи /работнички кошули/, боди
облека /облека што се прилепува на телото/,
околувратници    од    пердуви    или    крзно,  
велови /предмети за облекување/, велосипедисти
(облека за велосипедисти), влечки, вметнати
делови на кошули, внатрешни ѓонови, вратоврски,
вратоврски за кошули, врвови на обувки, габарден
/предмети за облекување/, гаќички со пелени за
доенчиња, гимнастика (гимнастички патики),
горна облека, горни капути /палета/, готови
постави /дел од облека/, градници, доколеници
/га–маши/, долна облека, долна облека за
впивање пот, домашни фустани, ѓонови, елеци,
женски гаќи, женски градници /долна облека/,
женски капи, женски наметки за бања, женски
поткошули, женски шалови од крзно, затегнувачи,
затегнувачи од еластична ткаенина, здолништа,
канцеларки вреќички обложени со крзно /за
затоплување на нозете/ не се на електрично
греење, капење (капи за капење), капење
(костуми за капење), капење (машки гаќички
за капење), капење (наметки за бања), капење
(чевли за капење), капи /беретки/, капути, качулки
/предмет за облекување/, коленици, комбинезони
за скијање на вода, комбинезони /женска долна
облека/, комбинезони /облека/, конфекциска
облека, коприни /мали велови/, костуми, кошули,
кошули (одделно направени градни делови од

16/1

(210) TM 2008/248

(220) 06/03/2008
(442) 28/02/2009

(731) Агенција за обезбедување на имоти и лица
ИСГ БРАНИТЕЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
бул. Партизански одреди бб, Пошта 5,
Скопје, MK
(540)

TM 2008/248
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(591) златна, црна, црвена и бела

кл. 16 - книги; списанија; изданија; фотографии

(551) индивидуална

кл. 35 - огласување; ширење на рекламни
материјали;
деловни
проценки;
деловни
информации;
деловни
истраги;
деловна
администрација;
рекламна
информација;
економско предвидување; изнајмување на
канцелариски машини и опрема; деловно
пребарување; статистички информации; услуги за
преглед на здравствени трошоци за здравствена
заштита и информации за здравствени барања
и осигурување и информации за контролирање
на лекарски трошоци, мерење на здравствените
пазари и истражувачки цели

(510, 511)
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
кл. 45 - правни услуги, безбедносни услуги за
заштита на имот и лица, лични и општествени
услуги што даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци
(210) TM 2008/389

(220) 14/04/2008
(442) 28/02/2009

кл. 36 - финансиска анализа; финансиска
консултација; фискална проценка; проценка
на берза; електронски трансфер на средства;
осигурување

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

кл. 37 - инсталација, одржување и поправка на
компјутерски системи

(540)

кл. 38 - телекомуникациски услуги; емитување;
комуникација со компјутерски терминали; пренос
на пораки, информации и слики со помош на
компјутер; електронска пошта; праќање пораки;
новински агенции; изнајмување на апарати за
праќање пораки; телеграфски услуги; кабелски
услуги

VITA DRINK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи, особено
пијалаци од сирутка и пијалаци од сирутка со
додадено овошје
(210) TM 2008/392

кл. 42 - изнајмување пристап до компјутерска
база на податоци; компјутерско програмирање;
изнајмување на компјутери; дизајн на компјутерски
софтвер; преработка на компјутерски софтвер;
услуги за репортажа; изнајмување на компјутерски
софтвер; услуги за компјутерско истражување

(220) 15/04/2008
(442) 28/02/2009

(731) Thomson Finance S.A.
Landis & Gyr-Strasse 3, CH-6300 Zug, CH

кл. 44 - услуги за лакарски и здравствени
информации; услуги за здравствена консултација;
обезбедување на здравствени статистички
извештаи

(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПJЕ

кл. 45 - услуги за компјутеризирано правно
истражување

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
(540)

(210) TM 2008/604

THOMSON-REUTERS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - аудио компакт дискови; видео компакт
дискови; компакт дискови за читачка меморија;
компјутерски оперативни програми; компјутерски
програми; компјутерски софтвер поврзан со
собирање и распределба на податоци, финансиски
берзи, работа со акции, работа со обврзници,
финансиски трансакции, новински агенции,
право, здравствена заштита, осигурување, наука,
општествена наука, фармацевтски производи;
магнетни медиуми за податоци; оптички медиуми
за податоци; магнетни дискови; магнетни
шифрирани картички; интерфејс за компјутери;
телепринтери; телекомуникациски апарати и
инструменти; компјутери; компјутерски тастатури;
компјутерски
периферни
уреди;
принтери
за употреба со компјутери; модеми; глувче;
компјутерски терминали

TM 2008/389

(220) 03/06/2008
(442) 28/02/2009
(731) Societe des Produits Nestle S.A.
1800 Vevey, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чоколада, производи од чоколада,
слаткарски производи, слаткарски производи
од шеќер, бонбони; пекарски производи, слатки;
бисквити, торти, колачиња, обланди, карамели

Trgovski marki
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(220) 16/06/2008
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(540)

(442) 28/02/2009
(731) КИРИЛ АРСОВ
ул. Стефка Тасев бр. 25, 2300 Кочани, MK
(540)

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - весници, печатени изданија, печатарски
производи, публикации, брошури, фотографии,
разгледници, известување, книги, календари,
обвивки (хартиени производи), нотеси за
вметнување, нацрти, ознаки (натписи) од хартија,
папки за документи, плакати (постери)

(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - објавување рекламни текстови, огласување
(рекламирање), изнајмување рекламен простор,
јавно мислење (испитување на јавното мислење),
објавување на јавни текстови, пропагандни
дејности, рекламна хроника, рекламирање по
пат на радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламна документација (уредување на рекламна
документација), рекламни агенции, ширење
рекламен материјал (трактати, проспекти,
печатени примероци), изложби (орагнизирање
изложби) во комерцијални или рекламни цели,
пропагандни дејности, проучување на пазарот
(маркетингот)

кл. 5 - фармацевтски производи/препарати
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
фармацевтски производи
(210) TM 2008/677

(220) 12/06/2008
(442) 28/02/2009

(731) ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG
Am Ahlmannkai, 24768 Rendsburg, DE
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПJЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
(540)

XTRADRAIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - обични метали и нивните легури; градежни
материјали од метал, особено олуци, одводни
канали и шахти, нивни капаци, како и делови од
горенаведените производи
кл. 17 - каучук, гума, пластика и производи
направени од истите материјали ; пластика
во истисната форма (полу-готови производи);
материјал за пакување, пломбирање и изолација;
особено пломби и пломбирачки материјали;
флексибилни цевки (неметални)
кл. 19 - градежни материјали (неметални), особено
направени од цемент, пластика и пластичен
цемент, особено олуци, одводни канали и шахти,
како и нивни капаци
(210) TM 2008/685

(220) 17/06/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за компјутерски услуги
ЕНТЕРНЕТ ДОО Скопје
ул. Орце Николов бр. 98 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

Trgovski marki

(210) TM 2008/686

(220) 17/06/2008
(442) 28/02/2009
(731) Друштво за компјутерски услуги
ЕНТЕРНЕТ ДОО Скопје
ул. Орце Николов бр. 98 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16   весници, печатени изданија, печатарски
производи, публикации, брошури, фотографии,
разгледници, известување, книги, календари,
обвивки (хартиени производи), нотеси за
вметнување, нацрти, ознаки (натписи) од хартија,
папки за документи, плакати (постери)
кл. 35 - објавување рекламни текстови, огласување
(рекламирање), изнајмување рекламен простор,
јавно мислење (испитување на јавното мислење),
објавување на јавни текстови, пропагандни
дејности, рекламна хроника, рекламирање по
пат на радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламна документација (уредување на рекламна
документација), рекламни агенции, ширење
рекламен материјал (трактати, проспекти,
печатени примероци), изложби (орагнизирање
изложби) во комерцијални или рекламни цели,
пропагандни дејности, проучување на пазарот
(маркетинг)

TM 2008/686
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кл. 41 - забава, спортски и културни активности, игри
за пари, натпревари (организирање натпревари)
/обука или забава/, разонода, разонода (упатство
за разонода), разонода по пат на радио, разонода
по пат на телевизија, слободно време (услуги
врзани за изполнување на слободното време),
спортски натпревари (организирање спортски
натпревари), спортски обложувалници
(210) TM 2008/687

(540)

DETTOL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - препарати за чистење и рибање и абразивни
препарати; препарати за белење; детергенти;
препарати за перење; сапуни; сапуни за раце;
гелови за тело; гелови за туширање; средства за
тоилет; препарати за нега на кожа; дезодоранси
за лична употреба; пасти за заби; средства за
чистење на уста; штофови, крпи, ткаенини и
сунѓери во кои има вебризгано   препарати за
чистење; штофови, крпи, ткаенини и сунѓери во
кои има вебризгани  дезинфектанти за чистење

(220) 17/06/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за компјутерски услуги
ЕНТЕРНЕТ ДОО Скопје
ул. Орце Николов бр. 98 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; антисептички препарати, антибактериски препарати, дезинфекциски препрати,
гермициди; санитарии за раце; инсектициди и
митициди; одбивачи на инсекти; препарати за
уништување и одвраќање   бактерии; фунгициди;
препарати за освежување на воздух, препарати
за прочистување   воздух; дезодоранси (ра–
злични од оние за лична употреба); спрејови за
неутрализирање, контролирање или редуцирање
на алергенси; штофови, крпи, ткаенини и сунѓери
во кои има вебризгани  дезинфекциски препарати
за хигиенска употреба

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали што ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за пишување
и канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за обука и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување што не се опфатени со
другите класи; печатарски букви, клишиња
кл. 28 - игри и играчки
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

(210) TM 2008/696

(220) 20/06/2008
(442) 28/02/2009

(731) Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Danson Lane, Hull, HU8 7DS, UK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

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 што 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 поединци
(210) TM 2008/695

(220) 20/06/2008
(442) 28/02/2009

(731) Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Danson Lane, Hull, HU8 7DS, UK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

TM 2008/687

(591) бела, црна и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - препарати за чистење и рибање и абразивни
препарати; препарати за белење; детергенти;
препарати за перење; сапуни; сапуни за раце;
гелови за тело; гелови за туширање; средства за
тоилет; препарати за нега на кожа; дезодоранси
за лична употреба; пасти за заби; средства за
чистење на уста; штофови, крпи, ткаенини и
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сунѓери во кои има вебризгани   препарати за
чистење; штофови, крпи, ткаенини и сунѓери во
кои има вебризгани  дезинфектанти за чистење
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; антисептички препарати, антибактериски препарати, дезинфекциски препрати,
гермициди; санитарии за раце; инсектициди и
митициди; одбивачи на инсекти; препарати за
уништување и одвраќање   бактерии; фунгициди;
препарати за освежување   воздух, препарати за
прочистување на воздух; дезодоранси (различни
од оние за лична употреба); спрејови за
неутрализирање, контролирање или редуцирање
на алергенси; штофови, крпи, ткаенини и сунѓери
во кои има вебризгани  дезинфекциски препарати
за хигиенска употреба
(210) TM 2008/715

(220) 25/06/2008
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(540)

SYMBICORT TURBUHALER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
фармацевтски производи
(210) TM 2008/786

(220) 07/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) ГАЛАФАРМ дооел Скопје
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,
Скопје, MK
(540)

(442) 28/02/2009
(731) Ford Models, Inc.
111 5th Avenue, New York, NY 10003, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(591) светло жолта, темно жолта, црна и бела

(540)

(551) индивидуална

FORD MODELS
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати; диететски
производи
(210) TM 2008/809

(510, 511)
кл. 41 - услуги за забава, имено подготвување
и одржување натпревари и избор на модни
манекени
(210) TM 2008/755

(220) 01/07/2008
(442) 28/02/2009

(220) 11/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) „МАДОНА ’95” ДООЕЛ Ангелина експортимпорт
Скопје
Уметничка
галерија
и
антикварница „БЕЗИСТЕн”
ул. Вељко Влаховиќ бр. 3 Скопје, MK
(540)

(731) ASTRAZENECA UK LIMITED
15 Stanhope Gate London W1Y 1LN, GB
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

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

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2008/756

(220) 01/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) ASTRAZENECA UK LIMITED
15 Stanhope Gate London W1Y 1LN, GB
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

Trgovski marki

кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
(трговски друштва за вршење услуги со уметнички
предмети и уметнички слики, антиквитети, уникатен
порцелан и стакло, кристални предмети, накит од
благороден метал, украсни предмети и предмети
за домаќинство и други уникатни предмети)

TM 2008/809
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(210) TM 2008/810

(220) 11/07/2008

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

(442) 28/02/2009
(731) „КАЛАБЕР” ДООЕЛ Скопје

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

Вински ресторан „НАНА”
ул. Никола Вапцаров бр. 1 Скопје, MK

(210) TM 2008/844

(540)

и

(220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) БЈ ТОБАКО
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини

(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување
(210) TM 2008/813

кл. 35 - обезбедување и извршување на активности
во областа на малопродажба, големопродажба,
застапништво и дистрибуција на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги

(220) 14/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) ДПТУ „ВЕДРО МИЛК” ДООЕЛ увоз-извоз
Куманово
ул. Тоде Думба бр. 76, 1300 Куманово, MK

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

(540)

кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - изработка на програми за компјутери,
процесирање на податоци и електронско
надополнување на сметки (е-ваучер)
(210) TM 2008/845

(220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) БЈ ТОБАКО
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, MK

(591) темно кафена и сина
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи
(210) TM 2008/841

(220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за организирање на туристички
патувања и продажба на билети ВОЈАЖЕР
ТУРИСТИК СЕРВИС ДОО Скопје
Бул. АВНОЈ бр. 106-4/6, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(591) темно сина, светло сина, зелена, портокалова и
жолта
(551) индивидуална

TM 2008/810

(540)
(591) сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини
кл. 35 - обезбедување и извршување на активности
во областа на малопродажба, големопродажба,
застапништво и дистрибуција на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
кл. 38 - телекомуникации
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кл. 42 - изработка на програми за компјутери,
процесирање на податоци и електронско
надополнување на сметки (е-ваучер)
(210) TM 2008/846
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини

(220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

кл. 35 - обезбедување и извршување на активности
во областа на малопродажба, големопродажба,
застапништво и дистрибуција на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги

(731) БЈ ТОБАКО
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

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

(540)

кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - изработка на програми за компјутери,
процесирање на податоци и електронско
надополнување на сметки (е-ваучер)
(210) TM 2008/848

(220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(591) црна и златна

(731) БЈ ТОБАКО
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, MK

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини
кл. 35 - обезбедување и извршување на активности
во областа на малопродажба, големопродажба,
застапништво и дистрибуција на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - изработка на програми за компјутери,
процесирање на податоци и електронско
надополнување на сметки (е-ваучер)
(210) TM 2008/847

(220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) БЈ ТОБАКО
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) црна, златна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини
кл. 35 - обезбедување и извршување на активности
во областа на малопродажба, големопродажба,
застапништво и дистрибуција на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - изработка на програми за компјутери,
процесирање на податоци и електронско
надополнување на сметки (е-ваучер)
(210) TM 2008/849

(220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) БЈ ТОБАКО
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
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(540)

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

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини

(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини

кл. 35 - обезбедување и извршување на активности
во областа на малопродажба, големопродажба,
застапништво и дистрибуција на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски  услуги

кл. 35 - обезбедување и извршување на активности
во областа на малопродажба, големопродажба,
застапништво и дистрибуција на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги

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

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

кл. 38 - телекомуникации

кл. 38 - телекомуникации

кл. 42 - изработка на програми за компјутери,
процесирање на податоци и електронско
надополнување на сметки (е-ваучер)
(210) TM 2008/850

(220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) БЈ ТОБАКО
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

кл. 42 - изработка на програми за компјутери,
процесирање на податоци и електронско
надополнување на сметки (е-ваучер)
(210) TM 2008/852

(220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) БЈ ТОБАКО
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

(591) сива и бела

(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини
кл. 35 - обезбедување и извршување на активности
во областа на малопродажба, големопродажба,
застапништво и дистрибуција на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - изработка на програми за компјутери,
процесирање на податоци и електронско
надополнување на сметки (е-ваучер)
(210) TM 2008/851

(220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) БЈ ТОБАКО
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, MK

TM 2008/850

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини
кл. 35 - обезбедување и извршување на активности
во областа на малопродажба, големопродажба,
застапништво и дистрибуција на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - изработка на програми за компјутери,
процесирање на податоци и електронско
надополнување на сметки (е-ваучер)
(210) TM 2008/853

(220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

Trgovski marki

Glasnik,

(731) БЈ ТОБАКО
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)
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(220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) БЈ ТОБАКО
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини
кл. 35 - обезбедување и извршување на активности
во областа на малопродажба, големопродажба,
застапништво и дистрибуција на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги

(591) зелена, сива, кафена(месо) и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини
кл. 35 - обезбедување и извршување на активности
во областа на малопродажба, големопродажба,
застапништво и дистрибуција на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги;

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - изработка на програми за компјутери,
процесирање на податоци и електронско
надополнување на сметки (е-ваучер)
(210) TM 2008/854

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
кл. 38 - телекомуникации

(220) 24/07/2008

кл. 42 - изработка на програми за компјутери,
процесирање на податоци и електронско
надополнување на сметки (е-ваучер)

(442) 28/02/2009
(731) БЈ ТОБАКО
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

(210) TM 2008/856

(540)

(731) БЈ ТОБАКО
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, MK

(220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

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

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини
кл. 35 -  обезбедување и извршување на активности
во областа на малопродажба, големопродажба,
застапништвои дистрибуција на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - изработка на програми за компјутери,
процесирање на податоци и електронско
надополнување на сметки (е-ваучер)

Trgovski marki

кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини
кл. 35 - обезбедување и извршување на активности
во областа на малопродажба, големопродажба,
застапништво и дистрибуција на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски  услуги
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - изработка на програми за компјутери,
процесирање на податоци и електронско
надополнување на сметки (е-ваучер)

TM 2008/856
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(210) TM 2008/857

кл. 42 - изработка на програми за компјутери,
процесирање на податоци и електронско
надополнување на сметки (е-ваучер)

(220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) БЈ ТОБАКО
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2008/859

(220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) БЈ ТОБАКО
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена и бела
(551) индивидуална
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини
кл. 35 - обезбедување и извршување на активности
во областа на малопродажба, големопродажба,
застапништво и дистрибуција на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - изработка на програми за компјутери,
процесирање на податоци и електронско
надополнување на сметки (е-ваучер)
(210) TM 2008/858

(220) 24/07/2008

(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини
кл. 35 - обезбедување и извршување на активности
во областа на малопродажба, големопродажба,
застапништво и дистрибуција на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - изработка на програми за компјутери,
процесирање на податоци и електронско
надополнување на сметки (е-ваучер)
(210) TM 2008/860

(220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(442) 28/02/2009
(731) БЈ ТОБАКО
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, MK

(731) БЈ ТОБАКО
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, MK

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

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  

(540)

(540)

ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(591) зелена, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини
кл. 35 - обезбедување и извршување на активности
во областа на малопродажба, големопродажба,
застапништво и дистрибуција на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
кл. 38 - телекомуникации

TM 2008/857

(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини
кл. 35 - обезбедување и извршување на активности
во областа на малопродажба, големопродажба,
застапништво и дистрибуција на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - изработка на програми за компјутери,
процесирање на податоци и електронско
надополнување на сметки (е-ваучер)

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2008/861

(442) 28/02/2009

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)
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кл. 42 - изработка на програми за компјутери,
процесирање на податоци и електронско
надополнување на сметки (е-ваучер)

(220) 24/07/2008

(731) БЈ ТОБАКО
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, MK

16/1

(210) TM 2008/863

(220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) БЈ ТОБАКО
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

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

(591) зелена и бела

(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини

кл. 35 - обезбедување и извршување на активности
во областа на малопродажба, големопродажба,
застапништво и дистрибуција на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги

кл. 35 - обезбедување и извршување на активности
во областа на малопродажба, големопродажба,
застапништво и дистрибуција на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги

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

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

кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - изработка на програми за компјутери,
процесирање на податоци и електронско
надополнување на сметки (е-ваучер)
(210) TM 2008/862

кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - изработка на програми за компјутери,
процесирање на податоци и електронско
надополнување на сметки (е-ваучер)

(220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) БЈ ТОБАКО
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2008/864

(220) 25/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) МК „ЗЕН” ДОО Штип
Бул. Гоце Делчев б.б. Штип, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини
кл. 35 - обезбедување и извршување на активности
во областа на малопродажба, големопродажба,
застапништво и дистрибуција на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
кл. 38 - телекомуникации

Trgovski marki

(591) светло сина, окер жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 - текстил и текстилни производи
кл. 25 - облека
(210) TM 2008/869

(220) 25/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И
ЌЕЛЕШОСКА
ул.Алберт Ајнштајн бр.4/1, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И
ЌЕЛЕШОСКА
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје

TM 2008/869
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(540)

давање совети за водење на одделни дејности);
дејности (консултации за водење на дејностите);
дејности
(професионални
консултации);
дејности (советување за организирање и
водење на дејностите); демонстрација на
производи; истражувања за дејностите; изложби
(организирање изложби) во комерцијални или
рекламии цели; изнајмување рекламен простор;
изнајмување уреднички апарати; изнајмување
рекламен матерерјал; извоз (агенции за извозувоз); јавно мислење (испитување на јавното
мислење; манекени (манекенски услуги) во
рекламни и промовирачки цели на продажбата;
објавување рекламни текстови; огласување
(рекламирање);
организирање
изложби
во комерцијални и рекламни цели; пазар
(побарувачка на пазарот); пазар (проучување
на пазарот); плакатирање /огла–сување; помош
во управување со индустриски или трговски
претпријатија; промоција/ продажба за трето
лице; пропагандни дејности; проучување на
пазарот/маркетинг/; распределба/дистрибуција/
на примероци; рекламирање по пат на телевизија;
рекламна документација (уредување рекламна
документација); рекламна хроника; рекламни
агенции; увоз-извоз (агенции за увоз-извоз;
ширење рекламен матерјал /трактати, проспекти,
печатени примероци/

(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 услусги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединците
(210) TM 2008/885

(220) 29/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) Сашо Бањански
ул.Лесновска бр.9, 1000 Скопје, MK
(540)

кл. 36 - вредносни бонови (издавање вредносни
бонови); животно осигурување (потпишување на
полиса за животно осигурување); заем врз основа
на залог; заеми; кредитни агенции; менување
(менувачници); посредување
кл. 41 - коцкарници/игри/ (услуги на коцкарниците);
лотарии (организирање лотарии); конференции
(организирање и водење конферемции); конгреси
(организирање и водење конгреси); мерење
на време на спортски манифестации; монтажа
на радио и телевизиски програми; натпревари
(организирање натпревари)/обука или забава/;
приредби (одржување на приредби); семинари
(организирање и водење симпозиуми; спортска
опрема (изнајмување спортска програма/ со
исклучок на возила/); спортска опрема (користење
спортска
опрема);
спортски
натпревари
(организирање спортски натпревари); студио за
снимање (услуги на студио за снимање)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигари, тутун, производи за пушачи,
кибрит
(210) TM 2008/906

(220) 30/07/2008

(210) TM 2008/912

(220) 30/07/2008
(442) 28/02/2009

(442) 28/02/2009
(731) МАРАТОН ГРОУП ДООЕЛ - Скопје
Бул. Јане Сандански 109-5/26, 1000 Скопје, MK

(731) ЛАСОИ Д.О.О. Скопје
ул. Востаничка бр.57, MK

(540)

(540)

(591) портокалова, сива и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - агенција за трговски информации;
агенции за увоз-извоз; водење дејност (служби за

TM 2008/885

(551) индивидуална
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(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. 16 - хартија, картони производи од нив кои
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал
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
(210) TM 2008/932

(220) 31/07/2008

(540)

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

(540)

(591) жолта, сива, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проекгирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(210) TM 2008/960

(220) 05/08/2008
(442) 28/02/2009
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(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(731) ПЦЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Иван Милутиновиќ бр.7Б, 1000 Скопје, MK

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали што ги користат
уметниците, сликарски четки машини за пишување
и канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за обука и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување што не се опфатени во
другите класи; печатарски букви, клишиња
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(731) Друштво за трговија и услуги АПЕКС МК ДОО
Скопје
Бул. АСНОМ бр.24/3-10,Скопје, MK

(442) 28/02/2009

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

16/1

кл. 41 - образовни
на наставата; забава
активности

услуги; подготвување
спортски и културни

кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица: лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединците
(210) TM 2008/967

(220) 05/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за развој и поврзување на кабловски
системи ГЛОБАЛ КОМЈУНИКЕЈШНС НЕТВОРКС
ДООЕЛ Скопје
ул.Каирска бр.31, 1000 Скопје, MK
(540)
(591) темносина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 38 - телекомуникации
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

TM 2008/967

64
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(210) TM 2008/975

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

(220) 04/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за производство услуги и трговија
КРИН ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз-извоз
с.Беровци, Прилеп, MK
(540)

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

(591) црна, жолта и бела

кл. 37 - градежни;
инсталациски услуги

(551) индивидуална
кл. 19 - гранит, мермер, травертин, оникс и
кварцит

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите,
услуги за индустриски анализи и истражувања,
проектиркње и развој на компјутерски хардвер;и
софтвер

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
со неполирани и полирани плочи изработени во
финални продукти
(220) 06/08/2008
(442) 28/02/2009
(731) СЕКЈУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО
ул.Никола Вапцаров 13-а Скопје, MK
(540)

(210) TM 2008/1024

(220) 11/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) Трговско друштво за промет и
СУНИЛЕНС ДООЕЛ извоз-увоз Скопје
ул.Димитар Влахов бб, при МКЦ, MK

услуги

(540)

(591) портокалова

(591) црвена и црна

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 29 - сушен зеленчук, масла и масти за јадење

кл. 44 - услуги за надворешно и внатрешно
одржување на хигиена

кл. 30 - брашно и производи од жита, производи
од тесто, квасец

кл. 45 - безбедносни услуги за заштита на имоти
и лица, лични и општествени услуги што ги дава
на трети лица
(210) TM 2008/1021

поправки,

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

(510, 511)

(210) TM 2008/984

конструкции,

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со:
сушен зеленчук-кромид, масло за јадење, мастимаргарини за пекарство-слаткарство, свеж и сув
квасец, пченкарен скроб, брашно, производи од
тесто-обланди, сусам, адитиви за пекарство

(220) 11/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) НЕОКОМ АД
бул.”Кузман Јосифовски Питу” бр.15,
Скопје, MK
(540)

(210) TM 2008/1025

(220) 11/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) САНМАРТИ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово
Област Студена вода бб, 1200 Тетово, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(591) виолетова и жолта

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти: научни, прморски,
геодетски, фотографски кинематографски, оптички,
за вагање, за мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување, и настава; апарати
и инструменти за спроведување; вклучување,
трансфррмирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електроцитетот; апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук или

TM 2008/975

(591) сива, црна, бела, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - апарати за зафаќање вода; бањи (греалки
за бањи), бањи (инсталации за бањи), бањи
(опрема за бањи), бањи на седење (кади за бањи

Trgovski marki

Glasnik,

на седење), бањи со вртложни струења на водата,
бањи со топол воздух (апарати за бањите со топол
воздух), бидеа за миење, вентили, вода (апарати
за филтрирање на водата), вода (апарати и
инсталации за смекнување на водата), вода
(грејачи на вода), вода (инсталации за довод на
вода), водоводи, водоводни инсталации, греалки
за купатило, даски за ВЦ школки, електрични
бојлери, јонизација (апарати за јонизација), кабини
за туширање, кади за бањање, кади за бањање
(облоги за кади за бањање), кади за бањање
во седечка положба, заварување (апарати и
инсалации за заварување), вентили за испуштање
за инсталации за парно греење, генератори,
греалки, греење (електрични апарати за греење),
греење (исталации за греење), греење (котли/
печки/ за греење), греење (уреди за греење),
грејачи, грејачки плочки, електрични грејачки
нишки, електрични радијатори, радијатори,
заваруваље, котли за греење, котлиња со грејни
цевки (бојлери), метални арматури за печки,
мешалки, напојување на котли за централно
греење, нужници (санитарни чворови), кабини за
турски бањи, подлоги за цевки на вода, санитарни
чворови, санитарни чворови за мажи (писоари),
ВЦ школки, чешми, славини
кл. 20 - држачи за крпи, држачи за сапун,  држачи
за тоалетна хартија, емалјирано стакло, кади за
капење бебиња, канти за отпадоци, керамички
производи за домаќинство, миксери, млечно
стакло, огледала, мозаици од стакло, порцелански
производи, плочки за купатила, силициумови
влакна, тоалетен прибор
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
со: апарати за зафаќање вода, бањи (греалки за
бањи), бањи (инсталации за бањи), бањи (опрема
за бањи), бањи на седење (кади за бањи на
седење), бањи со вртложни струења на водата,
бањи со топол воздух (апарати за бањите со топол
воздух), бидеа за миење, вентили, вода (апарати
за филтрирање на водaта), вода (апарати и
инсталации за смекнување на водата), вода
(грејачи на вода), вода (инсталации за довод на
вода), водоводи, водоводни инсталации, греалки
за купатило, даски за ВЦ школки, електрични
бојлери, јонизација (апарати за јонизација),
кабини за туширање, кади за бањање, кади
за бањање (облоги за кади за бањање), кади
за бањање во седечка положба, заварување
(апарати и инсалации за заварување), вентили
за испуштање за инсталации за парно греење,
генератори, греалки, греење (електрични апарати
за греење), греење (исталации за греење),
греење (котли/печки/ за греење), греење (уреди
за греење), грејачи, грејачки плочки, електрични
грејачки
нишки,
електрични
радијатори,
заварување, котли за греење, котлиња со грејни
цевки (бојлери), метални арматури за печки,
мешалки, напојувањи на котли за централно
греење, нужници (санитарни чворови), кабини за
турски бањи, подлоги за цевки на вода, санитарни
чворови санитарни чворови за мажи (писоари),
ВЦ школки, славини, држачи за крпи, држачи за
сапун, држачи за тоалетна хартија, емалјирано
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стакло, кади за капење бебиња, канти за
отпадоци, керамички производи за домаќинство,
миксери, млечно стакло, огледала, мозаици
од стакло, порцелански производи, плочки за
купатила, силициумови влакна, тоалетен прибор,
градежни материјали, железарија, алати, машини,
радијатори, електроди и жици за заварување,
електромотори, изолатори, машини и алати за
градежништво, изолациони материјали
(210) TM 2008/1026

(220) 11/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за изградба, управување и издавање
на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ
ДООЕЛ Скопје
ул.8-ми Септември бб, Скопје, MK
(540)

(591) жолта, црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции,

(210) TM 2008/1027

поправки,

(220) 11/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за производство, промет и услуги
„РИЧЧИ”Калем Адил д.о.о.е.л.
ул.„СВ.Климент Охридски” бр.4-18,
6000 Охрид, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови
прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тиe материјали, или од пластика;
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 35 - огласуваање, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
увоз-извоз
(210) TM 2008/1028

(220) 11/08/2008
(442) 28/02/2009

TM 2008/1028
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(731) Друштво за проектирање, маркетинг и
пропаганда ДИВАЈН Зоран ДООЕЛ експортимпорт Скопје
ул.Првомајска б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(591) светло сина, темно сина, кафена, темно жолта и
светло жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - хранливи додатоци за медицинска употреба;
диететски супстанции адаптирани за медицинска
употреба; храна за бебиња

(540)

(210) TM 2008/1030

(220) 12/08/2008
(442) 28/02/2009

(591) сина и бела

(731) АГРОТЕХНА АТАНАС И ДР. ДОО увоз-извоз
Скопје
Ул.Првомајска  1000 Скопје, MK

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од
нив што не се опфатени со другите класи,
печатени работи, изработка и продажба на
промотивни материјали,книговезнички материјал,
фотографии, канцелариски материјал,лепила за
канцелариска и куќна употреба; материјали што ги
користат уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен мебел);
материјали за обука и настава (освен апарати);
пластични материјали за пакување кои не се
опфатени во другите класи; печатарски букви,
клишиња

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, готвење,ладење, сушење
и вентилација, снабдување со вода и за санитарни
намени
кл. 21 - куќни и кујнски апарати и садови

кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови
прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
ситетие материјали, или од пластика
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи;
канцблариски работи, маркетинг, рекламирање и
истражување на пазаро
кл. 37 - градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги, инженеринг и проектирање
на градежни објекти
(210) TM 2008/1029

кл. 35 - рекламирање, водење на работењето,
управување со работа, канцелариски работи,
продажба на големо и мало на апарати за
домаќинство
(210) TM 2008/1034

(220) 12/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) Кафе бар СТАГЕ Кафе ТП Адријан Стефановиќ
- Скопје
ул.Ленинова 14-А/3, Скопје, MK
(540)

(220) 11/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) Nova Brands S.A.,
14A, rue des Bains L-1212 Luxembourg, LU
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје,
1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување пијалоци;
кафетерии
(210) TM 2008/1035

(220) 12/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) Акционерско друштво ЕНГРОТУШ претпријатие
за трговија д.д. Цеље
ЦЕСТА В ТРНОВЉЕ 10А, 3000 ЦЕЉЕ, SI

TM 2008/1029
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(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

мед, меласа; квасец, прашок зк печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

(540)

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

(591) зелена, жолта и бела
(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, гјроизводи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок зк печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување
(210) TM 2008/1036

(220) 12/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) Акционерско друштво ЕНГРОТУШ претпријатие
за трговија д.д. Цеље
ЦЕСТА В ТРНОВЉЕ 10А, 3000 ЦЕЉЕ, SI
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување
(210) TM 2008/1037

(220) 12/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) Акционерско друштво ЕНГРОТУШ претпријатие
за трговија д.д. Цеље
ЦЕСТА В ТРНОВЉЕ 10А, 3000 ЦЕЉЕ, SI
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

(591) зелена, жолта и бела
(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, гјроизводи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок зк 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

(540)

(591) зелена, жолта и бела
(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, гјроизводи од тесто и слатки, сладолед;

Trgovski marki

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување
(210) TM 2008/1038

(220) 12/08/2008
(442) 28/02/2009

TM 2008/1038
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(731) Акционерско друштво ЕНГРОТУШ претпријатие
за трговија д.д. Цеље
ЦЕСТА В ТРНОВЉЕ 10А, 3000 ЦЕЉЕ, SI
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(591) зелена и жолта
(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

(540)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, гјроизводи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок зк печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад

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

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

(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, гјроизводи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок зк печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување
(210) TM 2008/1039

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување
(210) TM 2008/1044

(442) 28/02/2009
(731) Акционерско Друштво за производство на
лекови, медицинска опрема и материјал
промет и услуги „Др. Пановски”
ул.Скупи 3 бб, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) жолта и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
кл. 10 - хируршки и медицински помагала и
инструменти, хируршки материјали за шиење

(220) 12/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) Акционерско друштво ЕНГРОТУШ претпријатие
за трговија д.д. Цеље
ЦЕСТА В ТРНОВЉЕ 10А, 3000 ЦЕЉЕ, SI
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

(220) 12/08/2008

кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало на
медицински препарати
(210) TM 2008/1045

(220) 12/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за промет и услуги Медитрејд 94
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул. Скупи 3 бб, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) темно сина и бела
(551) индивидуална

TM 2008/1045

Trgovski marki
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(731) Кафетерија „Еспресо-Примо” ТП.Јане Данаил
Коложег
бул.Партизански Одреди бр.39, Скопје, MK
(540)

кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало на
медицински препарати
(210) TM 2008/1046

(220) 13/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) друштво за угостителство, туризам и услуги
МАКОТЕН ДООЕЛ Гевгелија
ул.Граничен премин Богородица
бр.Хотел Фламинго Богородица Гевгелија, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

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

(540)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци
(210) TM 2008/1053

(591) злато

(220) 14/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) ДЕНЕБОЛА ДОО Скопје
ул.11 Октомврибр. 3, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 41 - игри за пари
кл. 43 - хотелски услуги, подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување
(210) TM 2008/1047

(220) 13/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) друштво за угостителство, туризам и услуги
МАКОТЕН ДООЕЛ Гевгелија
ул.Граничен премин Богородица
бр.Хотел Фламинго Богородица Гевгелија, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
со кожа: обувки, чанти, модни додатоци и кожна
галантерија: паричници, ремени, ракавици и др.

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

(210) TM 2008/1054

(220) 14/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за промет и услуги СТИЛОС ДООЕЛ
Скопје
ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.20, MK
(540)

(591) злато и темно црвена

(591) црна и виолетова

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 41 - игри за пари
кл. 43 - хотелски услуги, подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување
(210) TM 2008/1048

(220) 13/08/2008
(442) 28/02/2009

Trgovski marki

кл. 9 - магнетски носачи на податоци, дискови за
снимање, машини за сметање
кл. 16 - хартија, картон и производи од нив што не
се опфатени со другите класи, печатени работи,
канцелариски материјали, лепила за канцелариска
и куќна употреба, материјал за обука и настава
(освен апарати)

TM 2008/1054
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кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
од нив штои не се опфатени со другите класи,
куфери и патни торби, чадори за дожд
(210) TM 2008/1059

(540)

(220) 14/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) ДГТУ ЗОНИК ГРАДБА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ
увоз извоз Скопје
ул.Алексо Демниевски бр.42, Скопје, MK
(540)

(591) сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 - садови за домакинство
(210) TM 2008/1063

(220) 15/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) Трговско друштво за промет на големо и мало,
угостителство и туризам ПЕТРОЛ - КОМПАНИ
Ристо и др.увоз-извоз ДОО Тетово
ул.Скопски пат, Студена вода, MK

(591) жолта и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци,
привремено сместување
(210) TM 2008/1060

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

(220) 14/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. Илинденска бб 2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, темно сина, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 - садови за домакинство
(210) TM 2008/1064

(551) индивидуална

(220) 15/08/2008
(442) 28/02/2009

(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

(731) Трговско друштво за промет на големо и мало,
угостителство и туризам ПЕТРОЛ - КОМПАНИ
Ристо и др.увоз-извоз ДОО Тетово
ул.Скопски пат, Студена вода, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

кл. 35 - трговски дејности, увоз-извоз (агенции за
увоз-извоз)
(210) TM 2008/1062

(220) 15/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) Трговско друштво за производство, трговија
на големо и мало РИНЕЛСА ДОО увоз-извоз
ул.Студена вода бр.бб, 1200 Тетово, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

TM 2008/1059

(591) сина, темно сина, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - индустриски масла и масти, мазива, горива
(вклучително и течните горива за мотори)

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2008/1066

(220) 15/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) Ненад Јаниќевиќ
бул.Кочо Рацин бр.38-1/5, Скопје, MK
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(591) бела, сива и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - обични метали и нивни легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал што не се
електрични, браварски производи, мали метални
производи, метални цевки, каси, производи од
метал што не сеопфатени со другите класи, руди

(540)

кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што несе од метал
кл. 40 - обрабртка на материјали

(591) бордо
(551) индивидуална

(210) TM 2008/1073

кл. 45 - правни услуги
(210) TM 2008/1070

(220) 15/08/2008
(442) 28/02/2009

(510, 511)

(220) 15/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) Приватна здравствена установа

(731) Друштво за производство услуги и трговија
УНИ-ГРАН-МЕР ДОО увоз-извоз Скопје
бул.Гоце делчев бр.11, ДТЦ Мавровка, лам.А,
кат 1/8, Скопје, MK
(540)

Поликлиника
од
специјалистичкоконсултативна здравствена дејност
„Ројал Медика”
ул.Маршал Тито 131, 1484 Богданци, MK
(540)

UNI-GRAN-MER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - обични метали и нивни легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал што не се
електрични, браварски производи, мали метални
производи, метални цевки, каси, производи од
метал што не се опфатени со другите класи, руди
кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што несе од метал

(591) виолетова, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 40 - обрабртка на материјали

кл. 44 - медицински услуги
(210) TM 2008/1072

(220) 15/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за производство услуги и трговија
УНИ-ГРАН-МЕР ДОО увоз-извоз Скопје
бул.Гоце делчев бр.11, ДТЦ Мавровка, лам.А,
кат 1/8, Скопје, MK

(210) TM 2008/1076

(220) 15/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) Урбан Инвест доо
с.Возарци, п.фах 166, 1430 Кавадарци, MK
(540)

(540)

(591) златна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 - мозаик стоне плочи и павер елементи,
неметални градежни материјали, цврсти   неметални

Trgovski marki

TM 2008/1076

72
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цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен,
неметални преносни конструкцииспоменици што
не се од метал
кл. 37 - монтажа на мозаик стоне плочи и павер
елементи, градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги
(210) TM 2008/1077

(731) Трговско друштво за работа со недвижнини и
услуги ТЦЦ Еуромед дооел експорт-импорт,
Скопје
ул. Васил Главинов бр.12, MK
(540)

(220) 15/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) Урбан Инвест доо
с.Возарци, п.фах 166, 1430 Кавадарци, MK
(540)

(591) црвена, бела сина, златна, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци,
привремено сместување

(591) темно црвена, жолто кафена и златна
(551) индивидуална

(210) TM 2008/1110

(220) 10/10/2008
(442) 28/02/2009

(510, 511)
кл. 19 - мозаик стоне плочи и павер елементи,
неметални градежни материјали, цврсти неметални
цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен,
неметални преносни конструкцииспоменици што
не се од метал

(731) Друштво за производство промет и услуги
„Интеркопи” ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Првомајска бб, MK
(540)

кл. 37 - монтажа на мозаик стоне плочи и павер
елементи, градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги
(210) TM 2008/1078

(220) 15/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) Урбан Инвест доо
с.Возарци, п.фах 166, 1430 Кавадарци, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци
(210) TM 2008/1112

(220) 21/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) МОДУЛПЛАСТ ДОО
ул. Сервисна зона југ реон 40 - Скопје , MK
(540)

(591) сина, жолта и сива
(551) индивидуална

(591) зелена и златна

(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 - павер елементи, неметални градежни
материјали, цврсти неметални цевки за градба,
асфалт, црна смола и битумен, неметални
преносни конструкцииспоменици што не се од
метал
кл. 37 - монтажа на   павер елементи, градежни
конструкции; поправки; инсталациски услуги
(210) TM 2008/1094

(220) 19/08/2008
(442) 28/02/2009

TM 2008/1077

кл. 19 - неметални градежни материјали, рамки за
врати и прозорци
(210) TM 2008/1127

(220) 22/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) Park Global Holdings, Inc.
Carlson Parkway, P.O. Box 59159,
Minneapolis, MN 55459 , US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

(540)
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(220) 01/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Трговско друштво МАКОТЕКС експорт импорт
АД
ул. Македонија бр. 9-11 Скопје, MK
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - хотелиерски услуги; услуги на барови и
ресторани; услуги на резрвирање соби
(210) TM 2008/1138

(220) 22/08/0208

(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделството,
градинарството и шумарството; сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи; вештачки
ѓубрива, смеси за гаснење пожар; препарати за
калење и заварување метали; хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи;
материи за штавење; адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата

(442) 28/02/2009
(731) Рудпроинг-Мустакас
ул. Лондонска бр. 12/10 Скопје, MK
(740) Рудпроинг-Мустакас
Ул.Маршал Тито бр. 30, Македонски Брод
(540)

кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото; материи за боење;
средства за нагризување; сурови природни
смоли; метали во листови и во прав за сликарите;
декоратерите, печатарите и уметницит

(591) зелена и црвена
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 19 - маса за мазнење ѕидови, фасади и тавани,
лепило за плочки, малтер за малтерисување
внатрешни и надворешни ѕидови
(210) TM 2008/1151

кл. 22 - јажиња, мрежи, шатори, настрешници од
платно, надворешни навлаки за автомобили едра,
вреки и торби што не се опфатени со другите
класи; материјали за полнење душеци (освен од
гума или од пластични материи); сурови текстилни
влакнести материи

(220) 27/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) КИВИ ДОО Скопје
ул. Баница бр. 12, Скопје - Кисела Вода, MK

кл. 23 - предено и конец за текстил

(740) КИВИ ДОО Скопје
Ул. Иво Лола Рибар бр. 39, лок 10, 1000 Скопје

кл. 24 - текстил и текстилни производи што не се
опфатени со другите класи; покривки за кревети
и маси

(540)

кл. 25 - облека, чевли и капи
(210) TM 2008/1178

(220) 02/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за услуги МАГРА МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ Скопје
ул. Македонија 29/4 1000 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - рекламирање, услуги при продажба на
големо и мало со рекламни материјали, односи
со јавноста
кл. 41 - забава, спортски и културни активности

Trgovski marki

(591) сива (темно и светла), црна и сина

TM 2008/1178
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кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало на
компјутери и компјутерска опрема и галантерија

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
за проектирање и развој на компјутерски хардвер
и софтвер

кл. 35 - рекламирање, водење на работење,
управување со работа, канцелариски работи,
делови и менаџмент консултациски услуги
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
кл. 45 - правни услуги, безбедносни услуги за
заштита на имот и лица, лични и социјални услуги
што ги даваат на трети лица за задоволување на
потребите на поединци
(210) TM 2008/1181

(210) TM 2008/1188

(220) 03/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) ДТУ ПОЛАНЕЦ  ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 85/1-2 Скопје, MK
(540)

(220) 02/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
АРХИПРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Петар Поп Арсов бр. 45, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, жолта и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - организирање патувања
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

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

(210) TM 2008/1194

(220) 03/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) United States Gypsum Company

кл. 9 - апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање и контролирање на електрицитетот

(a Delaware corporation)
550 West Adams Street Chicago,
Ilinois 60661, US

кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало
на апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање и контролирање на електрицитетот

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

кл. 37 - градежни конструкции, поправки и
инсталациски услуги за изведување водоводни,
електрични,
телефонски
и
компјутерски
инсталации

(540)

SHEETROCK
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2008/1182

(220) 02/09/2008
(442) 28/02/2009
(731) Друштво за компјутерски услуги и производи
ИЗАК СОЛУТИОНС ДООЕЛ Скопје
ул. Јан Хус бр. 4, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје
(540)

(591) сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - производство на опрема за обработка на
податоци, компјутери и компјутерска опрема и
галантерија

TM 2008/1181

кл. 2 - сепаратори; затки; финиши; материјали за
подготовка на основен слој; ѕидни премачкувачии
во вид на боја
кл. 6 - метални производи; тавани од метал;
метален прибор за гипс-картон системи; носачи
на гипс-картони; конструкции за ѕидни преградни
системи; делови и фитинзи за сите гореспоменати
производи
кл. 8 - рачни алати и направи (рачни) ; рачни
алати, особено ножеви со широки сечива, ножеви
со широки сечива за спојници за гипс-картони,
садови за малтер, рачки за садови за малтер,
пили, мистрии, садови за смеса за спојници,
миксери за смеса за спојници, апликатори за ленти
за заштита на ќошињата на ѕидовите, брусилки,
дигалки за гипс-картони, чекани, турпии, режачки
алати во форма на т-линијар и универзални
ножеви, делови и фитинзи за сите гореспоменати
производи

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 17 - производи и соединенија за обработка на
спојки во згради, смеси за пополнување спојки,
премачкувачи; лента во форма на производи за
обработка на спојки, обработлив материјал кој
или се згуснува или се стврднува за формирање
спојки; подготовка за обработка на спојки; ѕидни
премачкувачи во вид на боја
кл. 19 - ѕидни и тавански плочки и плочи; гипсани
плочки и плочи; прибор за гипс-картон системи;
гипс; цементен малтер за залевање спојници
(210) TM 2008/1204

(220) 04/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за трговија
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(731) Друштво за трговија
ПИРАМИДА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје
Градски трговски центар сектор 7, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, црна и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, обувки и капи

ПИРАМИДА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје
Градски трговски центар сектор 7, MK

кл. 28 - производи за гимнастика и спорт
кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало:
облека, обувки, капи и производи за гимнастика
и спорт

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

(210) TM 2008/1211

(220) 04/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Klik Mee doo
Cara Dusana 268-j, Beograd, RS

(591) жолта, црна и сива

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

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 28 - производи за гимнастика и спорт
кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало:
облека, обувки, капи и производи за гимнастика
и спорт
(210) TM 2008/1205

(220) 04/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за трговија
ПИРАМИДА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје
Градски трговски центар сектор 7, MK

(591) бела, црна и сите нијанси на сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работи; деловно
управување; канцелариски работи

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

кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
парични (монетарни) работи; работи во врска со
недвижности

(540)

кл. 38 - телекомуникации
(210) TM 2008/1212

(591) жолта, црна и сива

(442) 28/02/2009

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 28 - производи за гимнастика и спорт
кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало:
облека, обувки, капи и производи за гимнастика
и спорт
(210) TM 2008/1206

(220) 04/09/2008

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ХОРТИ ЕКСПЕРТ МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Лазар Личеновски бб, пфах. 416,
1000 Скопје, MK
(540)

(220) 04/09/2008
(442) 28/02/2009

Trgovski marki
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(731) Intel Corporation
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California, 95052-8119, US

(591) зелена, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се
опфатени со другите класи, семиња, билки и
природно цвеќе
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
земјоделски, градинарски и шумски производи и
зрнести производи што не се опфатени со другите
класи, семиња, билки и природно цвеќе
(210) TM 2008/1213

(220) 04/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги во
секторот за растенија и хортикултура Бруски
Интернационал ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Октомвриска Револуција бб, п.фах 457,
1000 Скопје, MK
(540)

(591) зелена, црвена, жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се
опфатени со другите класи, семиња, билки и
природно цвеќе
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
земјоделски, градинарски и шумски производи и
зрнести производи што не се опфатени со другите
класи, семиња, билки и природно цвеќе
(210) TM 2008/1228

(220) 09/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Хот Спот ДООЕЛ
Иво Рибар Лола 73/3-13, Скопје, MK
(540)

(591) црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги за продажба на мало со компјутери,
компјутерска опрема и канцелариски прибор
(210) TM 2008/1230

(220) 10/09/2008

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

INTRU
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутерски софтвер; софтвер за 3D
анимација; софтвер за технолошка обработка
на 3D анимација за создавање, произведување,
снимање, пренесување или репродукција на звук,
видео, филм, филм (за фотоапарат), анимирана
содржина, софтверски програми, графика и слики;
компјутерски софтвер за употреба поврзана со
дигитална анимација и специјални ефекти на
слики; софтвер за обработка на слики, графика
и текст; софтвер за управување и подобрување
на звучниот квалитет кај компјутерската и
аудио опрема; софтвер за компјутерски игри;
софтвер за компјутерска графика; софтвер за
електронски игри; софтвер за игри; софтвер
за видео игри; софтвер за игри со виртуелна
реалност; интерактивни видео игри составени
од компјутерски хардвер и софтвер; компјутери;
сервери; работни станици; компјутерски хардвер,
компјутерски
матични
плочи,
интегрирани
кола, полупроводници и процесори, касети за
видео игри; компјутерски софтвер за играње
видео игри и компјутерски игри со други преку
глобална компјутерска или комуникациска
мрежа; компјутерски софтвер за компресија и
декомпресија на податоци и видео слики; нотес
(notebook) и лаптоп (laptop) компјутери; преносливи
компјутери;
рачно
преносливи
(handheld)
компјутери; преносливи (tablet) компјутери; ултра
мобилни компјутери; компјутерски софтвер за
употреба во обезбедување пристап за повеќе
корисници на глобална компјутерска мрежа за
информации; компјутерски фирмвер (firmware),
имено, софтвер за компјутерски оперативен
систем, софтвер за компјутерска корист и други
компјутерски софтвери; преносливи видео
плеери; лични направи за играње; диск плеери со
висока дефиниција; ДВД (DVD) плеери
кл. 41 - услуги за забава, имено, производство
на долгометражни филмови, видеа и филмови;
обезбедување телевизија, видео и специјални
ефекти за долгометражни филмови; развој
на софтвер за употреба во производство на
долгометражни филмови, видеа и филмови;
услуги за производство на анимации; услуги
за производство на софтвер за мултимедиска
забава

(442) 28/02/2009

TM 2008/1213
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(210) TM 2008/1239

(220) 11/09/2008

(442) 28/02/2009
(731) ТИВЕРИОПОЛСКА ФИЛМСКА АЛИЈАНСА
ул. Цар Самуил 20, Струмица, MK
(540)

77

(442) 28/02/2009
(731) Друштво за услуги Хилл Интернационал дооел
Скопје
8ма ударна бригада бр. 20, MK
(540)

(591) сина и светло сина
(551) индивидуална

(591) жолта и црна

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 41 - културни активности

(510, 511)
(210) TM 2008/1236

(220) 10/09/2008

кл. 35 - рекламирање; водење на работење;
управување со работа; канцелариски работи

(442) 28/02/2009
(731) BPB United Kingdom Limited
Aldwych House, 81 Aldwych,
London WC2B 4HQ, UK

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирање поврзано со нив; услуги за
индустриски анализи и истражувања

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

кл. 45 - лични и социјални услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединци

(540)

(210) TM 2008/1241

(442) 28/02/2009

PROMIX

(731) ТРД К-15 ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје
ул. Никола Русински бб 1000 Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 - неметални градежни материjали; делови
и опрема за претходно наведената стока; смеси
за спојување
(210) TM 2008/1238

(220) 11/09/2008

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

БЛЕНДЕР

(220) 11/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) ЦИЛАЗ ЛАЗЕ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Иво Лола Рибар бр. 132 Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - брошури, книги, магазини (периодични)

(540)

кл. 41 - забава; продукција на радио и телевизиски
програми; продукција на шоу програми; продукција
на филм на видео лента; искористување на он-лајн
електронски изданија; не преносливи; издавање
на текстови различни од промотивни текстови;
телевизиска забава; пишување на текстови
(591) црвена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со возила и автоделови; рекламирање, водење на
работењето, управување со работата
кл. 37 - одржување и поправка на возила

Trgovski marki

(210) TM 2008/1242

(220) 11/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СТОУН ДИЗАЈН ДОО Скопје
ул. Елисие Поповски бр. 57, MK
(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

TM 2008/1242
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(540)

или контролирање на електрицитетот, апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање, автоматски машини и механизми
за апаратите што се активираат со монети или
жетони, регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати за гаснење пожар
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(210) TM 2008/1248

(442) 28/02/2009

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови
прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали или од пластика

(731) The Procter  & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје,
1000, Скопје
(540)

кл. 36 - осигурување, финанскиски работи,
монетарни работи, работи

MEADOW BREEZE

поврзани за недвижен имот
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

кл. 40 - обработка на материјали

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 45 - правни услуги, безбедносни услуги за
заштита на имот и лица, лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци
(210) TM 2008/1247

(220) 11/09/2008

(220) 11/09/2008

кл. 3 - препарати за перење и белење за куќна
употреба; подобрувач на текстил; сапуни за
неперсонална нега; есенцијални масла; препарати
за парфимирање на воздух и текстил
(210) TM 2008/1250

(220) 12/09/2008

(442) 28/02/2009

(442) 28/02/2009

(731) Трговско Друштво за трговија на големо и мало
и услуги ЦАД Дејан ДООЕЛ увоз-извоз
АФЖ, 57, 1000 Скопје, MK

(731) Друштво за туризам, трговија и услуги ФИБУЛА
ЕР ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје  
ул. Никола Вапцаров бр. 22 Центар
1000 Скопје, MK

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК
ул. ‘„Орце Николов”  98, 1000, Скопје

(540)

(540)

(551) индивидуална

(591) тиркизно сина, жолта и портокалова

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски, фотогравски, кинематографски, оптички,
за вагање, за мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава; апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање

TM 2008/1247

(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги, организирање пату–
вања
кл. 43 - привремено сместување

Trgovski marki
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кл. 45 - правни услуги, лични и социјални услуги
што ги даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединците
(210) TM 2008/1251

(540)
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кл. 38 - услуги на безжична телефонија и
електронски пренос на податоци и документи
по пат на комуникациски мрежи и глобални
компјутерски мрежи

(442) 28/02/2009

(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000
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позиционирање, батерии, полначи за батерии и
адаптери за напон

(220) 12/09/2008

(731) Друштво за проет и услуги ПИКС ПЛУС ТРАДЕ
ДОО Скопје
ул. ботун 24а, MK

16/1

(210) TM 2008/1253

(220) 12/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne ’’POLFA’’
Spolka Akcyjna
Ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa, PL
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) бела, жолта и црна

NOZETAL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување: водење на работење;
управување со работи; канцеларски работи
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување
и планирање што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражување;
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 поединци
(210) TM 2008/1252

(220) 12/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Motorola,Inc., a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,
IL 60196, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2008/1257

(220) 15/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво
за
електронски
комуникации
НЕКСКОМ-МАКЕДОНИЈА извоз-увоз ДООЕЛ
Скопје
ул. Водњанска бр. 35, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје
(540)

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

POET
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - телефони, мобилни телефони, двосмерни
радио уреди, радио примо-предаватели, лични
дигитални потсетници, преносиви аудио и видео
плеери, уреди за електронски пораки, рачни уреди
за игри, електронски камери, особено дигитални
камери, видео камери; компјутерски софтвер за
електронско трговско работење кој овозможува  
корисникот безбедно да праќа нарачки и да врши
исплата во областа на електронските деловни
трансакции преку глобална компјутерска мрежа,
телекомуникациска мрежа или безжични сигнали
што се генерираат со телекомуникациска опрема
вклучително радио модеми; единици за глобално

Trgovski marki

кл. 38 - телекомуникации
(210) TM 2008/1260

(220) 15/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво
за
електронски
комуникации
НЕКСКОМ-МАКЕДОНИЈА извоз-увоз ДООЕЛ
Скопје
ул. Водњанска бр. 35, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, бела
(551) индивидуална

TM 2008/1260
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(510, 511)

(210) TM 2008/1264

кл. 38 - телекомуникации
(210) TM 2008/1262

(220) 15/09/2008
(442) 28/02/2009

(220) 15/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за консалтинг и сметководство
ПРО КОНСИЛИО ДООЕЛ Скопје
ул. Миле Поп Јорданов бр. 70/21, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

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

COSMOFON 3G

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
(591) бела, кафена и темно црвена

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот, финансиски консалтинг и сметководство
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(210) TM 2008/1263

(220) 15/09/2008
(442) 28/02/2009

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

кл. 38 - телекомуникации
(210) TM 2008/1267

(220) 15/09/2008
(442) 28/02/2009

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

(540)

COSMO 3G
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регистар
каси, машини за сметање и опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за гаснење
пожар
кл. 38 - телекомуникации

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

TM 2008/1262

Trgovski marki
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(210) TM 2008/1277

(220) 16/09/2008

(442) 28/02/2009
(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Скопје
ул.”11 Октомври” број 125, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

81

(442) 28/02/2009
(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ДОРИ-МАК ДОО увоз-извоз Куманово
ул. ЈНА бр. 30 Куманово, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи кожа од
животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки
производи
(591) бела, сива, црна, светло и темно сина

кл. 25 - облека, обувки и капи

(551) индивидуална

кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
трговски дејности, увоз-извоз

(510, 511)
кл. 34 - тутун било преработен или непреработен,
производи од тутун, замена за тутун што не е
за медицински или лековити цели, цигари; пури;
производи за пушачите и кибрит
(210) TM 2008/1276

(220) 16/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ДОРИ-МАК ДОО увоз-извоз Куманово
ул. ЈНА бр. 30 Куманово, MK

(210) TM 2008/1278

(220) 16/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Горан Арсовски
Македонска Ударна бригада бр. 46
1300 Куманово, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

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

DEGRASS

(540)
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи кожа од
животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки
производи
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
трговски дејности, увоз-извоз

Trgovski marki

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. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
дејности
(професионални
консултации),
демонстрација на производи, пазар (побарувачка
на пазарот), пазар (проучување на пазарот),
персонал (вработување персонал), производни
цени, промоција /продажба за трето лице/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот
/ма–ркетинг/, трговски дејности, увоз-извоз,
ширење рекламен материјал /трактати, проспекти,
печатени примероци/

TM 2008/1278
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(210) TM 2008/1279

економски предвидувања фактурирање, маркетинг
истражувања, услуги како поддоговарач (бизнис
поддршка), услуги за споредување на цени, услуги
за набавки за други (набавка на стоки и услуги
за други бизниси), односи со јавност, статистика
(компилација на -), подготовка на даноци

(220) 16/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за тренинг и едукација ТРИПЛЕ С
ЛЕАРНИНГ ДОО Скопје
Фредерик Шопен 6/2 1000 Скопје, MK

кл. 36 - актуарски услуги, финансиски анализи,
банкарство, брокерство, услуги за финансиски
ликвидации, капитални инвестиции, чекови,
клиринг, клириншки куќи, кредитни бироа
финансиски консалтинг, консалтинг(осигурување),
финансиски евалуации, финансиски анализи,
финансиски менаџмент, финансиски работи,
финансиски информации, гаранти, консалтинг
за осигурување, кредитни бироа, финансиски
евалуации, размена на пари, финансиски
информации, основање фондови, раководење
со
фондови,
електронски
трансфер
на
фондови, информации за домашно банкарство,
осигурителни информации, заеми, осигуруванве,
консалтинг за осигурување, информации за
осигурување, капитални инвестиции, финансиски
заеми, хипотеки, заеднички фондови, проценка на
трошоци, услуги за плаќање при пензионирање,
услуги за осигурување на депозити, тргување
со хартии од вредност, тргување со акции и
обврзници, тргување на берза финансиски
трансакции, финансиски трансакции на берза

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
дејности
(професионални
консултации),
демонстрација на производи, пазар (побарувачка
на пазарот), пазар (проучување на пазарот),
персонал (вработување персонла), производни
цени, промоција /продажба за трејго лице/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот
/ма–ркетинг/, трговски дејности, увоз-извоз,
ширење рекламен материјал /трактати, проспекти,
печатени примероци/
кл. 41 - изложби /организирање изложби/ во
културни или воспитни цели, клубови, услуги
на клубови /забава или одгледување/, книги
(издавање   книги), книги (изнајмување   книги),
конференции (организирање и водење на
конференции), конгреси (организирање и водење
конгреси), натпревари (организирањеј натпревари)
/обука, забава/, приредби (одржување приредби),
семинари (организирање и водење семинари),
клубови со средби, стручни консултации ( не се
однесуваат на водење на работите)
(210) TM 2008/1282

(220) 17/09/2008
(442) 28/02/2009

кл. 41 - издавање на книги, едукативни услуги,
едукативни информации, давање инструкции,
преводи, обезбедување он-лајн електронски
публикации, издавање на електронски книги и
журнали, издавање на текстови, организирање и
одржување на семинари, пишување на текстови,
подучување
(210) TM 2008/1283

(442) 28/02/2009
(731) BIOGEN IDEC MA Inc.
14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(731) Брокерска куќа НОВИ ТРИГЛАВ АД Скопје
бул. Партизански одреди бр. 62-2/9,
1000 Скопје, MK
(540)

(220) 17/09/2008

AVONEX CERTIPEN
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црвена, бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - сметководство, бизнис консалтинг, бизнис
информации, бизнис истражувања, консалтинг за
бизнис менаџмент и организација поддршка во
бизнис менаџмент, бизнис менаџмент консалтинг,
консалтинг за бизнис организација, бизнис
истражување, професионален бизнис консалтинг,
анализи на цени, репродукција на документи,

TM 2008/1279

кл. 10 - медицински апарати и инструменти,
имено, шприцеви, држачи за шприцеви за
олеснето ракување со шприц и инјекција, уреди за
инјектирање за фармацевтски производи и уреди
за автоинјектирање за фармацевтски производи
(210) TM 2008/1284

(220) 17/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) BIOGEN IDEC MA Inc.
14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

Trgovski marki
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(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје

AVONEX QUICKCLICK

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - медицински апарати и инструменти,
имено, шприцеви, држачи за шприцеви за
олеснето ракување со шприц и инјекција, уреди за
инјектирање за фармацевтски производи и уреди
за автоинјектирање за фармацевтски производи
(210) TM 2008/1285

(220) 17/09/2008

(591) црвена, црна, сина и жолта

(442) 28/02/2009

(551) индивидуална

(731) FOX INTERNATIONAL CHANNELS (U.S.), Inc.
1211 Avenue of the Americas, New York,
New York 10036, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција на
звук или слика; магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони; регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери; апарати за гаснење пожар
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски материјал; лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали што ги користат
уметниците; сликарски четки; машини за пишување
и канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за обука и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување што не се опфатени во
другите класи; печатарски букви; клишиња
кл. 38 - телекомуникации
кл. 41 - образовни услуги; подготвување  настава;
забава; спортски и културни активности
(220) 17/09/2008
(442) 28/02/2009
(731) Друштво за превоз, производство и промет
ДЕ ЛУКС ДОО Скопје
ул. Мите Богоевски бр.4/1-4 Аеродром
1000 Скопје, MK

Trgovski marki

кл. 39 - транспортни услуги
(210) TM 2008/1288

(220) 17/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за градежништво, производство,
трговија и услуги увоз-извоз СИМ ИНЖЕНЕРИНГ
ДООЕЛ Струмица
ГТЦ Глобал 2 кат 2400 Струмица, MK

CULT

(210) TM 2008/1286

(510, 511)

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

(591) бела и жолто кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - работи поврзани со недвижен имот
кл. 37 - градежни конструкции
(210) TM 2008/1289

(220) 17/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за производство, трговија, услуги и
угостителство СИРЕНА-АС ДООЕЛ увоз  извоз
Куманово
ул. Илинденска бр. 43 1300 Куманово, MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

КУМАНОВСКА РОШТИЛИЈАДА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - забава
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци

TM 2008/1289
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(220) 18/09/2008
(442) 28/02/2009

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало на:
домашни миленци, храна за домашни миленици,
опрема за домашни миленици

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
БИАНА - TRADE увоз-извоз
1300 Куманово, ул. 100 бр. 70 а, MK

кл. 44 - ветеринарни услуги, хигиенска нега и нега
на убавината на животните

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

(210) TM 2008/1296

(591) виолетова

(442) 28/02/2009
(731) Друштво за градежништво, трговија и услуги
увоз извоз ДЕ ЛУКС ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Струмица
ГТЦ Глобал 2 кат 2400 Струмица, MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - обувки
(210) TM 2008/1292

(220) 18/09/2008

(540)
(220) 18/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
БИАНА - TRADE увоз-извоз
1300 Куманово, ул. 100 бр. 70 а, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) жолто, кафена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - работи поврзани за недвижен имот
кл. 37 - градежни конструкции
(210) TM 2008/1297

(220) 18/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за градежништво, трговија и услуги
увоз извоз ДЕ ЛУКС ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Струмица
ГТЦ Глобал 2 кат 2400 Струмица, MK

(591) виолетова

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 25 - обувки
(210) TM 2008/1295

(220) 18/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) АШАЈА ЕКСКЛУЗИВ ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Нобелова 22, Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје

(591) портокалова, зелена, бела и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - работи поврзани за недвижен имот
кл. 37 - градежни конструкции

(540)

(210) TM 2008/1299

(220) 19/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги S
& S ДООЕЛ увоз-извоз
6330 Струга, ул. Едвард Кардељ бр. 725, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

TM 2008/1291
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(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПјЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - трикотажна и конфекциска облека
(210) TM 2008/1300

16/1

(540)

(220) 19/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за монтажа, сервис и промет на
големо и мало ОНИКС-САТ Денис ДООЕЛ увозизвоз
ул. Разлошка бр. 9/1-9, 1000 Скопје, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - разладни кули, кондензатори испарувачи и
нивни делови за индустриски цели
(210) TM 2008/1304

(220) 19/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Трговско друштво за промет и услуги ИНКТРИТАН Јован Охрид ДООЕЛ
ул. Абас Емин бр.4, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје

(591) сина, жолта, бела и црна

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати за снимање, пренос и репродукција
на звук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, машини за сметање и опрема
за обработка на податоци и компјутери
кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација
(210) TM 2008/1301

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - организирање патувања и туризам
кл. 43 - привремено сместување и услуги за
подготвување храна и пијалоци во хотели и
ресторани

(220) 19/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) СИТИ КАР ДООЕЛ
ул. Јани Лукровски 2/54 Скопје, MK
(540)

(210) TM 2008/1305

(220) 19/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Трговско друштво за промет и услуги ИНКТРИТАН Јован Охрид ДООЕЛ
ул. Абас Емин бр.4, MK

(591) сини букви со црн траг
(551) индивидуална

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

(510, 511)

(540)

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
возила, делови за возила
(210) TM 2008/1303

(220) 19/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Baltimore Aircoil Company, Inc.
100 West 10th Street, Wilmington, Delaware, US
(551) индивидуална
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(591) жолта, зелена, црвена и бела

(510, 511)
кл. 24 - текстил и текстилни производи, покривки
за кревети и маси и постелнина
кл. 39 - организирање патувања и туризам
кл. 43 - привремено сместување и услуги за
подготвување храна и пијалоци во хотели и
ресторани
(210) TM 2008/1306

(220) 19/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) ИН-БРОКЕР А.Д. Скопје
ул. Теодосије Гологанов 58 ТДЦ Унија кат 3,
1000 Скопје, MK
(740) Пекопрем ДОО Скопје
бул. Авној бр.24/3-17 1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - паста за заби и течност за освежување  
уста
(210) TM 2008/1313

(220) 22/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) жолта, зелена, црвена и бела

(591) сина

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансиски работи, работи
поврзани за недвижен имот
кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединците
(210) TM 2008/1311

(220) 22/09/2008

(442) 28/02/2009
(731) Филолошки Факултет „Блаже Конески” Скопје
Центар за тестирање и сертифицирање на
македонски јазик како странски/втор јазик ЦЕТИСМАК
бул. Крсте Мисирков бб 1000 Скопје, MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 3 - паста за заби и течност за освежување на
уста
(210) TM 2008/1314

(220) 22/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за трговија и услуги ГИФТ ХАУС ДОО
увоз-извоз Скопје
ул. Петко Јанчевски бр. 46 б, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

(591) црна, бела, сива и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со:
подароци, ракотворби, предмети за декорација и
домашна употреба, уметнички дела и предмети,
бижутерија, цвеќе

(591) црна, жолта и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - образовни услуги

(210) TM 2008/1315

(210) TM 2008/1312

(731) ИСИС ИНВЕСТМЕНТС ДООЕЛ Скопје
ул. Никола Вапцаров бр.6, 1000 Скопје, MK

(220) 22/09/2008
(442) 28/02/2009
(731) COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(220) 22/09/2008
(442) 28/02/2009

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

(540)

TM 2008/1306
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(731) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, US

(591) сива, црвена, темно црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - недвижен имот (агенции за недвижен
имот), закуп на недвижен имот, недвижен имот
(проценка на недвижен имот), недвижен имот
(управувње со недвижен имот), посредување во
трговија со недвижен имот, станови (изнајмување
станови
(210) TM 2008/1316

16/1

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

(220) 22/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) ИСИС ИНВЕСТМЕНТС ДООЕЛ Скопје
ул. Никола Вапцаров бр.6, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе (вештачко кафе); брашно
и производи од жито, леб, производи од тесто и
слатки, сладоледи; мед, меласа; квасец, прашок
запечење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз, чоколадо, чоколадни табли,
чоколадни бонбони (слатки), топла чоколада

(591) сина, сива, црна, бела и сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - недвижен имот (агенции за недвижен
имот), закуп на недвижен имот, недвижен имот
(проценка на недвижен имот), недвижен имот
(управувње со недвижен имот), посредување во
трговија со недвижен имот, станови (изнајмување
станови
(210) TM 2008/1317

(220) 22/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за туризам, консалтинг, услуги и
трговија Планет Травел ДООЕЛ-Скопје
Бриселска 7-3/12, Скопје, MK

(210) TM 2008/1322

(220) 22/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(540)

PLAYBOY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе (вештачко кафе); брашно
и производи од жито , леб, производи од тесто и
слатки, сладоледи; мед, меласа; квасец, прашок
запечење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз, чоколадо, чоколадни табли,
чоколадни бонбони (слатки0, топла чоколада

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

и

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

(210) TM 2008/1323

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

(731) ГИСДАТА ДООЕЛ Скопје
Самоилова бр.72, 1000 Скопје, MK

(210) TM 2008/1321

(220) 22/09/2008
(442) 28/02/2009

(540)

(220) 22/09/2008
(442) 28/02/2009
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(591) сина

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 - научни и технолошки услуги , истражувања
и планирањето поврзано со нив; услуги за
индустриски анализи и истражувања; изработка и
развој на компјутерски хардвер и софтвер
(210) TM 2008/1326

(220) 23/09/2008
(442) 28/02/2009

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

(731) Исовски Ратко
с. Глоѓи, ул.101 б.б., Тетово, MK
(540)

(591) жолта, светло сина, кафена и црна

кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото, материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - мед и производи од мед
(210) TM 2008/1329

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

(220) 23/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за трговија, туризам и угостителство
АРБОТРАВЕЛ Донче ДООЕЛ увоз-извоз
бул. Партизански Одреди бр. 21 А2/1
Скопје, MK

(210) TM 2008/1332

(740) ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат

(220) 23/09/2008
(442) 28/02/2009

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

(731) ПИЦА ХОТ ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И
УГОСТИТЕЛСТВО ДООЕЛ, СКОПЈЕ
Скопје, ул. Иво Рибар Лола бр. 44/7, MK
(540)

(591) темно сина, жолта и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспорти услуги, пакување и складирање
стока, организирање патувања
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување
(210) TM 2008/1331

(220) 23/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Privredno drustvo za proizvodnju i prodaju
deterdzenata „BEOHEMIJA-INHEM” DOO
Pancevacka bb, Zrenjanin, RS
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

TM 2008/1326

(591) црвена, жолта, зелена, бела, црна, сите нијанси
на кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци
(210) TM 2008/1336

(220) 24/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Македонска Авторска Агенција ДОО
бул. Кочо Рацин 14, п. фах 148,
1000 Скопје, MK
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пропагандни дејности, распределба /дистрибуција/
на примероци, рекламирање по пат на радио,
рекламирање по пат на телевизија, он-лајн
рекламирање преку компјутерска мрежа
кл. 41 - објавување текстови /текстови што не
се рекламни/ пишување текстови /текстови што
не се рекламни/, он-лајн објава на списанија
(електронски публикаци на весници), издавање
книги, објавување електронски книги и списанија
преку компјутерски мрежи

(591) црна и портокалова

(210) TM 2008/1341

(551) индивидуална

(442) 28/02/2009

(510, 511)

(731) КАПИТАЛ МЕДИА ГРОУП ДОО увоз-извоз
ул. „Партизански одреди” 17/1-16,
1000 Скопје, MK

кл. 45 - правни услуги
(210) TM 2008/1337

(220) 24/09/2008

(220) 24/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за услуги, производство и трговија
БЕТСИТИ БАЛКАН д.о.о Скопје
бул. Партизански Одреди А-3/1
1000 Скопје, MK
(540)

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК
ул. ‘„Орце Николов”  98, 1000, Скопје
(540)

KAPITAL MEDIA GROUP DOO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - весници, хартија, картон и производите
од нив што не се опфатени со другите класи,
печатени работи, печатарски букви, печатени
изданија, публикации, списанија

(591) светло сина и бела
(551) индивидуална

кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцлеариски работи,
изнајмување рекламен простор, објавување
рекламни текстови, објавување јавни текстови,
обработка на текстови, огласување /рекламирање/,
пропагандни дејности, распределба /дистрибуција/
на примероци, рекламирање по пат на радио,
рекламирање по пат на телевизија, он-лајн
рекламирање преку компјутерска мрежа

(510, 511)
кл. 41 - игри на среќа
(210) TM 2008/1340

(220) 24/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) КАПИТАЛ МЕДИА ГРОУП ДОО увоз-извоз
ул. „Партизански одреди” 17/1-16,
1000 Скопје, MK

кл. 41 - објавување текстови /текстови што не
се рекламни/ пишување текстови текстови што
не се рекламни/, он-лајн објави на списанија
(електронски публикаци на весници), издавање
книги, објавување електронски книги и списанија
преку компјутерски мрежи

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК
ул. ‘„Орце Николов”  98, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2008/1342
(591) црвена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - весници, хартија, картон и производите
од нив што не се опфатени со другите класи,
печатени работи, печатарски букви, печатени
изданија, публикации, списанија
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
изнајмување рекламен простор, објавување
рекламни текстови, објавување јавни текстови,
обработка на текстови, огласување /рекламирање/,

Trgovski marki

(220) 24/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) КАПИТАЛ МЕДИА ГРОУП ДОО увоз-извоз
ул. „Партизански одреди” 17/1-16,
1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК
ул. ‘„Орце Николов”  98, 1000, Скопје
(540)

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

TM 2008/1342
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(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 41 - објавување текстови /текстови што не
се рекламни/ пишување текстови /текстови што
не се рекламни/, он-лајн објава на списанија
(електронски публикаци на весници), издавање
книги, објавување електронски книги и списанија
преку компјутерски мрежи
(210) TM 2008/1346

(510, 511)
кл. 25 - чорапи
кл. 35 - услуги при продажбаа на мало и големо
со чорапи
(210) TM 2008/1353

(220) 25/09/2008

(220) 25/09/2008

(442) 28/02/2009

(442) 28/02/2009

(731) Друштво за интелектуални услуги ЕГЗЕКЈУТИВ
СРЧ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје
ул. Васил Ѓорѓов бр.22/1-1 Скопје
Аеродром, MK

(731) Фејдом Интериорс доо
ул. Дебарца 46, 1000 Скопје, MK
(540)

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат
ул. „Орце Николов” бр. 75, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, црвена и бела

EXECUTIVE SEARCH CONSULTING

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало:
седечки гарнитури, осветлување и ентериерни
додатоци
(210) TM 2008/1347

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

(220) 25/09/2008

кл. 41 - образовни услуги, подготвување
на наставата, забава, спортски и културни
активности

(442) 28/02/2009
(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт - импорт
ул. „Сава Михајлов -10” бр.6 1000 Скопје, MK

кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања кои се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

(540)

кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединците; безбедносни услуги за заштитан а
имот и лица, правни услуги
(591) црна, црвена и бела

(210) TM 2008/1354

(551) индивидуална

(442) 28/02/2009

(510, 511)
кл. 25 - чорапи
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо на
чорапи
(210) TM 2008/1351

(220) 25/09/2008

(220) 25/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за интелектуални услуги ЕГЗЕКЈУТИВ
СРЧ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје
ул. Васил Ѓорѓов бр.22/1-1 Скопје
Аеродром, MK
(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат
ул. „Орце Николов” бр. 75, 1000, Скопје
(540)

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт - импорт
ул. „Сава Михајлов -10” бр.6 1000 Скопје, MK
(540)

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

TM 2008/1346

(551) индивидуална
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(540)

(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. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединците; безбедносни услуги за заштита на
имот и лица; правни услуги
(210) TM 2008/1358

АМАРИЛ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи за орален третман
на дијабетис
(210) TM 2008/1447

(220) 01/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Aventis Pharma Deutschland GmbH
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE

(220) 26/09/2008

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

(442) 28/02/2009

(540)

(731) Трговско друштво за производство, промет
и услуги, КОСМО Антиќ Емилија, увоз-извоз,
ДООЕЛ
ул. Томе Пуре 1a, Бутел, 1000 Скопје, MK

ЛАНТУС
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 - антидијабетски фармацевтски препарати
(210) TM 2008/1448

(591) темно црвена и жолта

(442) 28/02/2009

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 - неметали градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал
(210) TM 2008/1444

(220) 01/10/2008

(731) HOECHST GmbH
Bruningstrasse 50
D-65929 Ftankfurt am Main, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(220) 01/10/2008

ОПТИКЛИК

(442) 28/02/2009
(731) Sanofi - Aventis
174, avenue de France, 75013 Paris, FR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - инсулински препарати
кл. 10 - медицински уреди и апарати, имено
пенкала за инсулин

(540)

АКОМПЛИА

(210) TM 2008/1449

(442) 28/02/2009

(551) индивидуална

(731) Aventis Pharma Deutschland GmbH
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE

(510, 511)

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

кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2008/1445

(220) 01/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Aventis Pharma Deutschland GmbH
Bruningstrasse 50,  65929 Frankfurt am Main, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

Trgovski marki

(220) 01/10/2008

(540)

ОПТИПЕН ПРО 1
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(540)

(510, 511)
кл. 10 - медициски уреди, инструменти и апарати,
имено инјектори за инсулин
(210) TM 2008/1450

(220) 01/10/2008

(551) индивидуална

(442) 28/02/2009

(510, 511)

(731) Aventis Pharma Deutschland GmbH
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало на
метални производи и железарија
(210) TM 2008/1462

(220) 02/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) ДПТУ Воман Менаџер ДООЕЛ Скопје
ул. Сава Михајлов 8/9 Скопје, MK

ИНСУМАН

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - инсулински препарати во инјектирачка
форма
(210) TM 2008/1451

(220) 01/10/2008

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

(442) 28/02/2009
(731) Aktsionerno Droujestvo
BULGARTABAC HOLDING
62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia , BG

кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
текстил и текстилни производи, облека, обувки и
капи

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

(210) TM 2008/1465

(220) 03/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за трговија и услуги ДЕА СТУДИО
ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 44 Б, MK
(540)

(551) индивидуална

(591) зелена-лимон, црна и златно-жолта

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 34 - преработен или непреработен тутун;
производи од тутун; тутун за пушење, тутун за
лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за
џвакање; снус тутун (шведски тутун што не чади
додека согорува); цигари, пури, цигарилоси;
супстанци за пушење што се продаваат заедно
или одделно од тутунот, не се за медицински
намени и не се наменети за лекување; бурмут;
пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија
за цигари, цевчиња и чибуци за цигари, кибрити,
запалки; пепелници од неблагородни метали
(210) TM 2008/1452

(510, 511)
кл. 25 - обувки
(210) TM 2008/1468

(220) 03/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) СТ ПРОДУКЦИЈА
ул. Анри Барбис 56-1/13, 1000 Скопје, MK
(540)

(220) 01/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за производство промет и услуги
ВУЛЕ КОМ ДОО увоз-извоз
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.130,
MK

TM 2008/1450
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(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инсгрументи: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инсгрументи за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција на
звук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони, регисгар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 16 - хартија, картон и производите, од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба, материјали што ги користат
уметниците, сликарски четки,   машини за
пишување и канцелариски прибор (освен мебел);
материјали за обука и настава (освен апарати);
пластични материјали за пакување што не се
опфатени во другите класи; печатарски букви,
клишиња

(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - печатени работи; фотографии;
канцелариски материјали и канцелариски прибор;
материјали за обука и настава; пластични
материјли за пакување
кл. 39 - организирање патувања
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава
кл. 42 - научни услуги, истражувања и планирања
кл. 45 - правни услуги
(210) TM 2008/1470

(220) 03/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) АЛДИС Трејд ДОО
ул. Ферид Бајрам бр.43, 1000 Скопје, MK
(540)

кл. 24 - текстил и текстилни производи што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени со другите класи,
украси за елка

(591) зелена, портокалова и бела

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

(510, 511)

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
произвотсво на пијалаци
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што не се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(210) TM 2008/1469

(220) 03/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Aгенција за економско-правна поддршка и
процена „Про Агенс” -Скопје
ул. Наум Наумовски - Борче, бр. 68/4,
1000 Скопје, MK
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(551) индивидуална
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
со: млеко и млечни производи, кафе, капучино,
инстант кафе, инстант витамински напивки,
тестенини, шпагети, варен зеленчук, варено
овошје, грозје /суво/, замрзнато овошје, зеленчук
(салата од зеленчук), конзервиран грашок,
конзервиран зеленчук, конзервирани шампињони
/печурки/,
леќа
/зеленчук/
конзервирана,
мармалад, месо (конзервирано месо), месо
(месни екстракти), овошје (конзервирано овошје),
овошни желиња, овошни салати, путер, пченка
(пченкарно масло), риба, риба (конзервирана
риба), рибини филети, јадења врз база на
риба, салами, салати. од зеленчук, сардини,
морски плодови /неживи/, сирење, сувомесни
производи, сушен зеленчук, туна, урми, џем,
бадеми, (слатки врз база на бадеми), бисквити,
бонбони, вафли, жита (снегулки од сушени жита),
какао (производи од какао), карамел бонбони,
марципан /слатки од шеќер и бадем/, медени
слатки, овошни слатки, пастили /бонбони/, пржена
пченка, пудинзи, сладолед, сладолед (прашок за
сладолед), сладолед (средства за зацвстување
на сладоледот) слаткарски производи, слатки,
торти, украси за слатки /за јадење/за слатки, чајни
колачиња /мињони/, чоколада, млеко за сончање,
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влошки, козметички памук, чепкалки за уши,
влажни шамичиња; за бебе, влажни шамичиња
за козметичка употреба, прашоци за перење,
шампони за бебе, сапуни за бебе, средства за
миење садови, сапуни, крем-сапуни, кожени крпи,
сунѓери, сунѓери за миење садови, сунѓери-крпи,
абразивни крпи, жици за садови, средства за
чистење, светилки, козметички средства за лична
хигиена, парфеми, дезодоранси, пасти за заби,
бои за коса, лосиони, лосиони за бричење, детски
хартиени пелени, бела техника
(210) TM 2008/1471

(220) 03/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за посредување, трговија и услуги
ГЛОБАЛ ПЛУС увоз-извоз ДОО Скопје
ул. Дебарца бр. 28, MK

(510, 511)
кл. 5 - лекови за хумана медицина; фармацевтски
препарати; санитарни препарати за медицински
цели; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; средства за
дезинфекција за медицински или хигиенски цели
(210) TM 2008/1475

(220) 03/10/2008
(442) 28/02/2009
(731) Друштво за посредување, трговија и услуги
ПАРФИМЕРИЈА ПЛАЗА ДОО Скопје
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бб Скопје
ТЦ Рамстор, MK
(540)

(540)

(591) златножолта, бела и црна

(591) црвена, сиво сребрена

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од
животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки
производи
кл. 23 - предено и конец за текстил
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. 26 - тантели, везови, панделки и гајтани,
петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли,
вештачко цвеќе
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 38 - телекомуникации
кл. 39 - транспортни услги; пакување и складирање
стока; организирање патувања
кл. 40 - обработка на материјали
(210) TM 2008/1474

(220) 03/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) HARTINGTON BUSINESS, S.L
C/ Marina, 16-18 Planta 30 C
08005 Barcelona, ES
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
парфимериски производи
(210) TM 2008/1477

(220) 29/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Инекс „Горица” АД Охрид
ул. Наум Охридски 5-7 6000 Охрид, MK
(540)

(591) темно син
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за приготвување  храна и пијалоци
и привремено сместување
(210) TM 2008/1478

(220) 06/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) МАКС Компјутери
ул. Штипска бр.5 1000 Скопје, MK
(540)

(540)

NASODREN
(551) индивидуална
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(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
компјутери, копјутерска и индустриска опрема

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо на
компјутерски конфигурации
кл. 37 - вмрежување, аларни систеи, видео надзор
и сервис
(210) TM 2008/1479

16/1

(220) 06/10/2008

(210) TM 2008/1481

(220) 06/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Темо Гроуп ДООЕЛ
Ефтим Спространов 20, 1000 Скопје, MK
(540)

(442) 28/02/2009
(731) Филолошки Факултет „Блаже Конески” Скопје
Центар за тестирање и сертифицирање на
македонски јазик како странски/втор јазик ЦЕТИСМАК
бул. Крсте Мисирков бб 1000 Скопје, MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје

(591) зелена, бела, портокалова

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
компјутери, копјутерска и индустриска опрема
(210) TM 2008/1482

(220) 06/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Danson Lane, Hull, HU8 7DS, UK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

(591) црвена и жолта

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

AQUA ESSENSES

кл. 41 - образовни услуги
(210) TM 2008/1480

(220) 06/10/2008

(551) индивидуална

(442) 28/02/2009

(510, 511)

(731) Темо Гроуп ДООЕЛ
Ефтим Спространов 20, 1000 Скопје, MK
(540)

кл. 3 парфимирани препарати за атмосфера;
колекција (збирка), есенцијални масла, спрејови
за парфемирање на собите; препарати за
парфемирање или ароматизирање на воздухот
кл. 5 препарати за освежување на воздухот,
препарати за прочистување на воздухот;
освежувачи на воздухот во соби; препарати за
парфимирање или ароматизирање на воздухот;
дезодоранси; препарати за неутрализирање на
непријатни миризби
кл. 11 апарати и инструменти, сите за миризба,
прочистување или освежужување на атмосферата;
делови и додатоци за сите наведени стоки
(210) TM 2008/1483

(220) 06/10/2008
(442) 28/02/2009

(591) сина, темно сина
(551) индивидуална

Trgovski marki

(731) Друштво за трговија и услуги ИН ДО МА ДОО
Скопје
ул. Донбас бр.6-5, MK
(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000
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(540)

(540)

(551) индивидуална

(591) зелена, бела и црвена

(510, 511)
кл. 41 - образовни услуги, подготвување
на наставата; забава; спортски и културни
активности
кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги,
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството
кл. 45 - правни услуги, безбедносни услуги за
заштита на имот и лица лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребит на поединците

(551) индивидуална

(210) TM 2008/1489

(220) 07/10/2008
(442) 28/02/2009

(510, 511)
кл. 25 - алишта, обувки, капи
кл. 32 - минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
подготвување пијалоци
(210) TM 2008/1492

(220) 07/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПјЕ
п. факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000

(731) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПјЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000

(540)

(540)

(551) индивидуална

МТN DEW
(510, 511)
кл. 25 - алишта, обувки, капи
кл. 32 - минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
подготвување пијалоци
(210) TM 2008/1493

(220) 07/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US

(591) црвена, бела и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
подготвување пијалоци
(210) TM 2008/1491

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

(220) 07/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПјЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
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(591) црвена, бела, црна и сива

(591) црвена, бела, сина, црна

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 32 - минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
подготвување пијалоци
(210) TM 2008/1494

(220) 07/10/2008
(442) 28/02/2009
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кл. 32 - минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
подготвување пијалоци
(210) TM 2008/1496

(220) 07/10/2008
(442) 28/02/2009

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

(731) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПјЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000

(540)

(540)

(731) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
подготвување пијалоци
(210) TM 2008/1497

(591) црвена, бела, сина, црна и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
подготвување пијалоци
(210) TM 2008/1495

(220) 07/10/2008

(220) 07/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПјЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
(540)

(442) 28/02/2009
(731) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПјЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
подготвување пијалоци
(210) TM 2008/1499

(220) 07/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПјЕ
п. факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000

Trgovski marki
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(540)

(591) црвена, бела и  сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - минерални и сода води и други
безалкохолни пијалоци, овошни пијалоци   и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
подготвување на пијалоци

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - минерални и сода води и други безалкохолни
пијалоци, пијалоци   и овошни сокови, сирупи и
други препарати за производство на пијалоци
(210) TM 2008/1500

(220) 07/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПјЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000

(210) TM 2008/1502

(220) 07/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПјЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
(540)

(540)

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

(591) црвена, бела и црна

кл. 32 - минерални и сода води и други безалкохолни
пијалоци, пијалоци   и овошни сокови, сирупи и
други препарати за производство на пијалоци

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - минерални и сода води и други
безалкохолни пијалоци, овошни пијпијалоци   и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
подготвување на пијалоци
(210) TM 2008/1501

(220) 07/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПјЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
(540)

(210) TM 2008/1503

(220) 07/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Некстсенс ДОО Скопје
бул. Партизански Одреди 101, MK
(740) Некстсенс ДОО Скопје
бул. Партизански Одреди 62
(540)

(591) плаво зелена, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - образовни услуги, подготвување на
настава;  забава, спортски и културни активности
кл. 42 - научни и технолошки услуги , истражувања
и планирање кои се однесуваат на истите,
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

TM 2008/1500
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(442) 28/02/2009

кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица зза задоволување на потребите на
поединците

(731) ХОТЕЛ ВИЛА СИЛИА
ул. Востаничка бр. 30 Скопје , MK

(210) TM 2008/1513

HOTEL VILA SILIA
(551) индивидуална
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кл. 42 - проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(220) 07/10/2008

(540)

16/1

(220) 09/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) ТД БМ КОМЕРЦ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Рузвелтова бр. 63а 1000 Скопје, MK
(540)

(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци
и привремено сместување
(210) TM 2008/1505

(220) 07/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) MINRAD INC.
Bethlehem PA, 18017 , US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо на
медицински опрема
(210) TM 2008/1514

(220) 09/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) ДПТУ „КЕНДИ” дооел експорт - импорт
ул. 518 бр.1/2 Скопје, MK

TERRELL

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фарнацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
фармацевтски производи
(210) TM 2008/1507

(220) 08/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за трговија, производство и услуги
ДАТАПОИНТ КОМПЈУТЕРС ДОО увоз-извоз
Скопје
ул. 29-ти Ноември бр. 42-8 - Центар
1000 Скопје, MK

(591) кафена, црвена, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО

кл. 30 - мед

бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало на
мед

(540)

(210) TM 2008/1515

(220) 09/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) ДПТУ „КЕНДИ” дооел експорт - импорт
ул. 518 бр.1/2 Скопје, MK
(540)

(591) црна, бела, црвена, сина, виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 40 - обработка на материјали
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(591) кафена, црвена и портокалова

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 21 - куќни или кујнски апарати садови за
домаќинство, чешли и сунгери, четки (освен
сликарски), материјали за правење четки;
производи кои се користат за чистење, челична
волна, сурово или полуобработено стакло (освен
градежно), стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, кои не се опфатени со другите класи

(510, 511)
кл. 30 - мед
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало на
мед
(210) TM 2008/1516

(220) 09/10/2008
(442) 28/02/2009

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно, производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед,
меласа

(731) ДПТУ „КЕНДИ” дооел експорт - импорт
ул. 518 бр.1/2 Скопје, MK
(540)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување
(591) кафена, црвена и портокалова

(210) TM 2008/1519

(442) 28/02/2009

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - мед
кл. 35 - услуги при продажба нa мед,на големо и
мало
(210) TM 2008/1517

(220) 10/10/2008

(220) 10/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за информациони ситеми ЕИН-СОФ
Дооел Скопје
ул. Скупи бр. 3А Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И
ЌЕЛЕШОСКА
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје
(540)

(731) Друштво за трговија и услуги МУСТ ДООЕЛ
увоз извоз Скопје
ул. Кеј 13-ти Ноември
ГТЦ Секција 2 локал 26, MK

(591) сина и црна

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги; подготвување на
наставаа; забава; спортски и културни активности
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирањето поврзано со нив; услуги за
индустриски анализи и истражувања; изработка и
развоја на компјутерски хардвер и софтвер

(591) бела, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
(210) TM 2008/1518

(220) 10/10/2008
(442) 28/02/2009

(210) TM 2008/1521

(220) 10/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) ОЗОН ДОOЕЛ
Загребска 45, 1000 Скопје, MK
(540)

(731) ЛАСОИ Д.О.О. Скопје
ул. Востаничка бр.57, MK
(540)

(591) црна, темнозелена, зелена, светло сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - греење, ладење, вентилација
кл. 17 - материјали за изолација
кл. 19 - неметални градежни материјали

TM 2008/1516
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(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

кл. 38 - телекомуникации
(210) TM 2008/1523

16/1

(220) 10/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) ОЗОН ДОOЕЛ
Загребска 45, 1000 Скопје, MK
(540)

(210) TM 2008/1529

(220) 14/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Трговско друштво за вработувањена инвалидни
лица-заштитно друштво за производство,
трговија и услуги ФРОТЕКС КОМПАНИ ДООЕЛ
увоз-извоз
2320 Делчево, ул. Индустриска бб, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, темнозелена, зелена, светло сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - греење, ладење, вентилација
кл. 17 - материјали за изолација
кл. 19 - неметални градежни материјали
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции,

поправки,

кл. 38 - телекомуникации
(210) TM 2008/1524

(591) црвена, жолта, сребрена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 23 - предено и конец за текстил

(220) 10/10/2008

кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

(442) 28/02/2009
(731) ОЗОН ДОOЕЛ
Загребска 45, 1000 Скопје, MK

(210) TM 2008/1531

(540)

(220) 14/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) SmithKline Beecham Corporation
One Franklin Plaza, Philadelphia, PA 19102, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(591) црна, темнозелена, зелена, светло сина

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

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 11 - греење, ладење, вентилација

ДИШИ ЛЕСНО

кл. 17 - материјали за изолација
кл. 19 - неметални градежни материјали
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции,

поправки,

(510, 511)

кл. 38 - телекомуникации
(210) TM 2008/1528

(220) 13/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) AVENTIS INC
3711 Kennett Pike, Suite 200,  Greenville,
Delaware 19807, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

ТЕЛФАСТ

Trgovski marki

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанци;
назални спрееви, спрееви за грло, средства за
плакнење уста (за медицински намени); фластери,
материјали за завои
кл. 10 - медицински апарати и инструменти;
назални мускул-растегнувачи (дилататори), ленти
за грло, назални ленти
(210) TM 2008/1533

(220) 14/10/2008
(442) 28/02/2009

(540)

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(731) BONGRAIN S.A. (a French Societe Anonyme)
42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

TM 2008/1533
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(540)

(510, 511)
кл. 8 - рачни алати и направи, прибор за јадеше,
ладно оружје, жилети

ISLOS

(540)

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

(591) сина, зелена

кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко, сирење и млечни производи, масла
са јадење и масти
(210) TM 2008/1534

(220) 14/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) ПИТ-КОМ Билјана и др. ДОО Неготино
Даме Груев 120, 1440 Неготино, MK

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)

(551) индивидуална

кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

(510, 511)
кл. 8 - рачни алати и направи, прибор за јадеше,
ладно оружје, жилети
кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција на
звук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги
(210) TM 2008/1535

конструкции;

поправки;

(220) 14/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) ПИТ-КОМ Билјана и др. ДОО Неготино
Даме Груев 120, 1440 Неготино, MK
(540)

(591) сина, зелена
(551) индивидуална

TM 2008/1534

конструкции;

(210) TM 2008/1536

поправки;

(220) 14/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) ПИТ-КОМ Билјана и др. ДОО Неготино
Даме Груев 120, 1440 Неготино, MK
(540)

ЕЛМАРК
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 - рачни алати и направи, прибор за јадеше,
ладно оружје, жилети
кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција на
звук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

Trgovski marki
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(210) TM 2008/1537

(220) 14/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) ПИТ-КОМ Билјана и др. ДОО Неготино
Даме Груев 120, 1440 Неготино, MK
(540)

ПИТКОМ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 - рачни алати и направи, прибор за јадеше,
ладно оружје, жилети
кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција на
звук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

(210) TM 2008/1538

поправки;

(220) 14/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Calzificio Pinelli S.r.l.
Via Germania, 11, Castel Goffredo (Mantova), IT
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПјЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
(540)

SOLIDEA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - долги чорапи, хеланки, шорцеви, бермуди,
панталони и гаќички за слабеење или намалување
на килажа; долги чорапи, хеланки, шорцеви,
бермуди, панталони и гаќички за намалување
на целулит; гаќи, боксерки и кратки панталони
за слабеење или намалување на килажа; гаќи,
боксерки и кратки панталони за намалување на
целулит; еластични долги чорапи за постепено
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стегање, долги чорапи со подврски, хеланки,
чорапи и доколенки за спречување на болки
во мускулите; еластични чорапи (хируршки),
чорапи за попуштени вени; еластични топлинки
доколенки, гамаши, бициклистички, хулахопки
и ѕиври за слабеење или намалување на
килажа; еластични топлинки доколенки, гамаши,
бициклистички, хулахопки, ѕиври за намалување
на целулит; еластични топлинки доколенки,
гамаши,
бициклистички,
хулахопки,
ѕиври
за болки во мускулите; еластични шорцеви,
бермуди и панталони за спречување на болки
во мускулите; долги чорапи, чорапи со подврски,
хеланки, хеланка за една нога, чорапи, доколенки
за терапија на венозни занолувања, за лечење
на флеболошки патологии, постоперативна
терапија по вариосектомија и сафенктомија
и кај профилаксија на венозни заболувања,
тромбоза и емболизам, исто така за пациенти
со дијабетес, трофични проблеми на кожата и
халукс валгус; чорапи за затегнување, чорапи со
подврски, хеланки, хеланка за една нога, чорапи,
доколенки за употреба по пораѓај и за време на
или по хириршки зафат особено по козметички
хируршки зафат, боксерки за масажа, шорцеви,
бермуди, ѕиври, бициклистички, хулахопки, кратки
панталони, средна должина панталони, долги
панталони, стомачни каиши и корсети; стомачни
каиши за слабеење; еластични завои и завои за
стегање на анатомски зглобови, каиши и корсети
за медицинска употреба; апарати за масажа
против целулит, родилки и мидери, хулахопки за
родилки за спречување на болки во мускулитте и
против задржување на вода; ракавици за масажа,
перничиња за колена, околеници, штитници за
колена и стегачи за колена за медицински цели за
лечење и превенција на патологии на зглобовите;
еластични стегачи за колено за правенција на
патологии на зглобовите за време спортски
активности; перничиња за глуждови, штитници
за глуждови и стегачи за глуждови за медицински
цели за лечење и превенција на патологии на
зглобовите; еластични стегачи за глуждови
за превенција на патологии на зглобовите за
време спортски активности; перничиња за
рачни зглобови, штитници за рачни зглобови и
стегачи за рачни зглобови за медицински цели за
лечење и превенција на патологии на зглобовите;
еластични стегачи за рачни зглобови за превенција
на патологии на зглобовите за време спортски
активности; перничиња за лакт, штитници за лакт
и стегачи за лакт за медицински цели за лечење и
превенција на патологии на зглобовите; еластични
стегачи за превенција на патологии на зглобовите
за време спортски активности; нараквици и
еластични стегачи за терапевтска употреба и за
лечење и превенција на патологии на зглобовите,
хируршки, медицински, дентални и ветеринарни
апарати и инструменти, вештачки екстремитети,
очи и заби; ортопедски предмети, материјали за
шиење
кл. 25 - чорапи, долги женски чорапи, хеланки,
доколенки, гамаши, панталони, ѕиври, кратки
панталони, боксерки, гакички, градници, трикоа,
подврски, трегери, топлинки (дебели чорапи),
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чорапи што впиваат пот, шорцеви, бермуди, кратки
панталони, средна должина панталони, долги
панталони, транерки, панталони за играње џез,
тесни панталони, топлинки доколенки, хулахопки,
ѕиври, бициклистички, трегери, трегери за долги
чорапи, шалвари, панталони, фармерки, маици,
тренерки, атлетски костими, блузон, корсети,
потсукња, поткошула, манжетни (облека), делови
од облека, чевли, капи
(210) TM 2008/1539

(220) 14/10/2008
(442) 28/02/2009

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

VIP SMART
(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
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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 мултимедиуми; 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 иподатоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помегу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; театарски и кино
изведби, анимирани и во живо; дистрибуција на
програма во живо, комедии, мјузикли и драмски
програми, документарни програми, спортски
настани и анимирани филмови за прикажување
во кина; пружање информации за забави по пат
на глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање елекгронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на презентации на претстави во
живо; продукција на забави во живо
кл. 42 - услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа
на
електронски
информациски
мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа

Trgovski marki

Glasnik,

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, елекгронски 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 на информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(210) TM 2008/1540

(220) 14/10/2008
(442) 28/02/2009

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

VIP SMART 200
(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
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и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиуми; 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 иподатоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помегу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; Прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; театарски и кино
изведби, анимирани и во живо; дистрибуција на
програма во живо, комедии, мјузикли и драмски
програми, документарни програми, спортски
настани и анимирани филмови за прикажување
во кина; пружање информации за забави по пат
на глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање елекгронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
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мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на презентации на претстави во
живо; продукција на забави во живо
кл. 42   услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа
на
електронски
информациски
мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги
на центри на податоци; хостирање (хостинг),
складирање и одржување на web сајтови, web
центри, електронска пошта, елекгронски 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 на информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(210) TM 2008/1541

(220) 14/10/2008
(442) 28/02/2009

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

VIP SMART 500
(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
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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 мултимедиуми; 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 иподатоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помегу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; театарски и кино
изведби, анимирани и во живо; дистрибуција на
програма во живо, комедии, мјузикли и драмски
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програми, документарни програми, спортски
настани и анимирани филмови за прикажување
во кина; пружање информации за забави по пат
на глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање елекгронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на презентации на претстави во
живо; продукција на забави во живо
кл. 42 - услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа
на
електронски
информациски
мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги
на центри на податоци; хостирање (хостинг),
складирање и одржување на web сајтови, web
центри, електронска пошта, елекгронски 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 на информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(210) TM 2008/1542

(220) 14/10/2008
(442) 28/02/2009

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

VIP SMART 1500
(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
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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 мултимедиуми; 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 иподатоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помегу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
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кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; театарски и кино
изведби, анимирани и во живо; дистрибуција на
програма во живо, комедии, мјузикли и драмски
програми, документарни програми, спортски
настани и анимирани филмови за прикажување
во кина; пружање информации за забави по пат
на глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање елекгронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на презентации на претстави во
живо; продукција на забави во живо
кл. 42 - услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа
на
електронски
информациски
мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги
на центри на податоци; хостирање (хостинг),
складирање и одржување на web сајтови, web
центри, електронска пошта, елекгронски 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 на информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(210) TM 2008/1543

(220) 14/10/2008
(442) 28/02/2009

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

(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

TM 2008/1543

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 мултимедиуми; 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
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конференции на телефонски податоци; безжични
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук иподатоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помегу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; театарски и кино
изведби, анимирани и во живо; дистрибуција на
програма во живо, комедии, мјузикли и драмски
програми, документарни програми, спортски
настани и анимирани филмови за прикажување
во кина; пружање информации за забави по пат
на глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање елекгронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на презентации на претстави во
живо; продукција на забави во живо
кл. 42 - услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа
на
електронски
информациски
мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги
на центри на податоци; хостирање (хостинг),
складирање и одржување на web сајтови, web
центри, електронска пошта, елекгронски 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 на информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
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(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 мултимедиуми; 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,
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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 иподатоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помегу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; театарски и кино
изведби, анимирани и во живо; дистрибуција на
програма во живо, комедии, мјузикли и драмски
програми, документарни програми, спортски
настани и анимирани филмови за прикажување
во кина; пружање информации за забави по пат
на глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање елекгронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на презентации на претстави во
живо; продукција на забави во живо
кл. 42 - услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа
на
електронски
информациски
мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги
на центри на податоци; хостирање (хостинг),
складирање и одржување на web сајтови, web
центри, електронска пошта, елекгронски 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 на информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
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(731) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)
(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,

Trgovski marki

Glasnik,

податоци, видео и мултимедиуми; 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 иподатоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помегу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; театарски и кино
изведби, анимирани и во живо; дистрибуција на
програма во живо, комедии, мјузикли и драмски
програми, документарни програми, спортски
настани и анимирани филмови за прикажување
во кина; пружање информации за забави по пат
на глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање елекгронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на презентации на претстави во
живо; продукција на забави во живо
кл. 42 - услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа
на
електронски
информациски
мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги
на центри на податоци; хостирање (хостинг),
складирање и одржување на web сајтови, web
центри, електронска пошта, елекгронски 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
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на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување на информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(210) TM 2008/1546

(220) 14/10/2008
(442) 28/02/2009

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

(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
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(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиуми; 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 иподатоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помегу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; театарски и кино
изведби, анимирани и во живо; дистрибуција на
програма во живо, комедии, мјузикли и драмски
програми, документарни програми, спортски
настани и анимирани филмови за прикажување
во кина; пружање информации за забави по пат
на глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање елекгронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на презентации на претстави во
живо; продукција на забави во живо
кл. 42 - услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа
на
електронски
информациски
мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги
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на центри на податоци; хостирање (хостинг),
складирање и одржување на web сајтови, web
центри, електронска пошта, елекгронски 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 на информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(210) TM 2008/1547

(220) 15/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за угостителство и услуги ДЦ САПОРТ
ДОО Скопје
ул. Вељко Влаховиќ бр. 22а, влез 1,
канцеларија 5 Скопје, MK
(540)

(591) сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - забава, спортски и културни активности
(210) TM 2008/1550

(220) 15/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за превоз и услуги ЛОТУС ТРАНСПОРТ
ДОО Скопје
ул. Гемиџиска бр. 117 - Гази Баба
1000 Скопје, MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

(591) црна и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги
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(220) 15/10/2008
(442) 28/02/2009

(442) 28/02/2009
(731) HEMOFARM A.D.

(731) БИОТЕК ДОО Скопје
ул. Загребска 28в, MK

farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, 2630 Vrsac, RS

(540)

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

ALTRAVESA
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црна, црвена, бела, сива

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

(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
на заби и забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување на
штетници, фунгмциди, хербициди
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
фармацевтски и аетеринарни препарати; санитарни
препарати за медицински цели; диететски
супстанции што се користат во медицината,
храна за бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање на заби и забарски
смоли, средства за дезинфекција, првпарати за
уништување на шгетници, фунгициди, хербициди
медицински, хируршки, забарски и ветеринарни
апарати и инструменти, вештачки ексгремитети,
очи и заби, ортопедски производи, хируршки
материјали за шиење
(210) TM 2008/1552

(220) 15/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за лизинг ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ
Скопје
ул. Босна и Херцеговина бб, Скопје, MK
(540)

(210) TM 2008/1554

(220) 15/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за производство, промет и услуги
ФЛУИДИ-М Аднан ДООЕЛ експорт-импорт
Ул. Јане Сандански бр. 18 Куманово, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

JAFFA CHAMPION
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пијалоци од овошје и овошни сокови;
сирупи и други препарати за производство на
пијалоци
(210) TM 2008/1555

(220) 15/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за производство, промет и услуги
ФЛУИДИ-М Аднан ДООЕЛ експорт-импорт
Ул. Јане Сандански бр. 18 Куманово, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(591) бела и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - финансиски работи
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(591) црвена, бела и зелена

(210) TM 2008/1558

(551) индивидуална

(442) 28/02/2009

(510, 511)
кл. 32 - пијалоци од овошје и овошни сокови;
сирупи и други препарати за производство на
пијалоци
(210) TM 2008/1556

(220) 16/10/2008

(220) 15/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за финансиски услуги, посредување
и консалтинг ГРУП 1 ДОО увоз-извоз Скопје
бул. Илинден бр. 3/1 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(731) Друштво за производство, промет и услуги
ФЛУИДИ-М Аднан ДООЕЛ експорт-импорт
Ул. Јане Сандански бр. 18 Куманово, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(591) сива и бела

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединците, безбедносни услови за заштита на
имот и лица
(210) TM 2008/1559

(220) 16/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за финансиски услуги ЛИЗИНГ 1 ДОО
увоз-извоз Скопје
бул. Илинден бр.3/1 Скопје, MK

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

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пијалоци од овошје и овошни сокови;
сирупи и други препарати за производство на
пијалоци
(210) TM 2008/1557

(220) 16/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Јаневска Лидија
Максим Горки 17/5, Скопје, MK
(740) Ела - Вита Дооел
Кеј 13 Ноември лок.241, 1000 Скопје
(540)

АMICA CAFE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување  храна и пијалоци
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(591) сива, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединците, безбедносни услови за заштита на
имот и лица
(210) TM 2008/1560

(220) 16/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за услуги, посредување и консалтинг
КРЕДИТ 1 ДОО  увоз-извоз Скопје
Булевар Илинден бр.9, Скопје, MK

Trgovski marki

Glasnik,

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

(210) TM 2008/1564

(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединците, безбедносни услови за заштита на
имот и лица
(210) TM 2008/1562

(220) 16/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) WYETH, a Delaware corporation
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940 - 0874, US

(442) 28/02/2009

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

LENIVEL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за третирање
инфламаторни и автоимунолошки болести и
нарушувања, инфективни болести, болести
и нарушувања на метаболизмот, болести и
нарушување на централниот нервен систем;
кардиоваскуларни
препарати;
онколошки
препарати; препарати за превенција и третирање
на остеопороза; вакцини

(540)

ARPAZ

(210) TM 2008/1565

(220) 17/10/2008
(442) 28/02/2009

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за третирање
инфламаторни и автоимунолошки болести и
нарушувања, инфективни болести, болести
и нарушувања на метаболизмот, болести и
нарушување на централниот нервен систем;
кардиоваскуларни
препарати;
онколошки
препарати; препарати за превенција и третирање
на остеопороза; вакцини
(210) TM 2008/1563

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

GOLDEN CLUB

(220) 16/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) WYETH, a Delaware corporation
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940 - 0874, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

CAPENSIS

Trgovski marki

(220) 16/10/2008

(731) WYETH, a Delaware corporation
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940 - 0874, US

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

(551) индивидуална
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кл. 5 - фармацевтски препарати за третирање
инфламаторни и автоимунолошки болести и
нарушувања, инфективни болести, болести
и нарушувања на метаболизмот, болести и
нарушување на централниот нервен систем;
кардиоваскуларни
препарати;
онколошки
препарати; препарати за превенција и третирање
на остеопороза; вакцини

(591) сива, сина и бела

(551) индивидуална
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(510, 511)

(540)

(551) индивидуална
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за 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

TM 2008/1565
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кл. 38 - телекомуникации
(210) TM 2008/1566

(210) TM 2008/1568
(220) 17/10/2008
(442) 28/02/2009

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

(220) 17/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Младински Културен Центар Скопје
ул.Димитар Влахов б.б., Скопје, MK
(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат
ул. ‘’Васил Главинов” бр .3/1-1, 1000, Скопје
(540)

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)
(591) темно виолетова, црвена, сина, жолта, зелена,
портокалова, темно портокалова и темно розова

ELITE
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

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

кл. 41 - забава; културни активности
(210) TM 2008/1569

(220) 17/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Младински Културен Центар Скопје
ул.Димитар Влахов б.б., Скопје, MK
(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат
ул. ‘’Васил Главинов” бр .3/1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 38 - телекомуникации
(210) TM 2008/1567

(220) 17/10/2008
(442) 28/02/2009

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

ZLATEN KLUB
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регистар
каси, машини за сметање и опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за гаснење
пожар
кл. 38 - телекомуникации

TM 2008/1567

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - забава; културни активности
(210) TM 2008/1570

(220) 17/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Младински Културен Центар Скопје
ул.Димитар Влахов б.б., Скопје, MK
(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат
ул. ‘’Васил Главинов” бр .3/1-1, 1000, Скопје
(540)
ФЕСТИВАЛ НА ЕВРОПСКИ ФИЛМ СИНЕДЕЈС
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - забава; културни активности
(210) TM 2008/1572

(220) 17/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за изучување на странски јазици
ГЕРМАНСКИ ЈАЗИЧЕН ЦЕНТАР ДОО Скопје
бул.Маркс и Енгелс бр.3, блок 10, локал 45,
MK

Trgovski marki

Glasnik,

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

16/1
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(540)

(540)

LERCANIL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевски и ветеринарни пре–
парати, санитарни препарати за медицински
цели, диететски супстанциии што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за бломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди.

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

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

кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало на
книги, реченици и прирачници
кл. 41 - образовни услуги, курсеви за срански
јазици, подготвување на настава, забава, спортски
и културни активности
кл. 45 - преведувачки услуги, библиотека
(210) TM 2008/1574

(220) 17/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за производство, трговија ДЕКО ИНК
ДОО експорт-импорт Скопје
ул.Христо Татарчев бр.69, 1000 Скопје, MK

(210) TM 2008/1576

(220) 20/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Berlin-Chemie AG Menarini Group
Glienicker Weg 125 D 12489 Berlin, DE
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(540)

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

(591) црна, зелена и бела

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјали; фотографии;
канцелариски материјал; пластични материјали
за пакување кои не се опфатени во другите класи;
печатарски букви; клишиња
кл. 40 - обработка на материјали
(210) TM 2008/1575

(220) 20/10/2008
(442) 28/02/2009

(210) TM 2008/1577

(442) 28/02/2009
(731) Berlin-Chemie AG Menarini Group
Glienicker Weg 125 D 12489 Berlin, DE
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(731) Berlin-Chemie AG Menarini Group
Glienicker Weg 125 D 12489 Berlin, DE
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

Trgovski marki

(220) 20/10/2008

TRICAL
(551) индивидуална

TM 2008/1577
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(510, 511)
кл. 5 - фармацевски и ветеринарни препа–
рати, санитарни препарати за медицински
цели, диететски супстанциишто се користатво
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,
хируршли материјали за шиење
(210) TM 2008/1578

(220) 20/10/2008
(442) 28/02/2009

(210) TM 2008/1584

(442) 28/02/2009
(731) ОМЕГА ДООЕЛ Скопје
ул. Коста Шахов бр. 6/14, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

OMEGA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - односи со јавноста, истражување за
дејностите, изложби (организирање изложби во
комерцијални и рекламни цели), изнајмување
рекламен простор, јавно мислење (испитување на
јавното мислење), пазар (проучување на пазарот),
промоција, проучување на пазарот (маркетинг),
огласување (рекламирање), рекламирање по пат
на телевизија, рекламирање по пат на радио,
рекламни агенции, ширење рекламен материјал

(731) Приватна
здравствена
установа
специјалистичка ординација по орална
хирургија ДЕНТАЛ ЕКСЕЛЕНС ГРУП Скопје
Мито Хаџивасилев-Јасмин 36, Скопје, MK
(540)

кл. 41 - конференции (организирање и водење на
конференции), конгреси (организирање и водење
на конгреси), планирање приеми (забава),
приредби (организирање приредби), семинари
(организирање и водење на семинари), симпозиуми
(организирање и водење  симпозиуми)

(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 - естетска и реконструктивна стоматологија
со имплантологија
(210) TM 2008/1583

(220) 21/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за продукција и маркетинг КАМЕРА
ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Иво Лола Рибар бр. 43/1-2, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(220) 21/10/2008

(210) TM 2008/1586

(220) 21/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) ЕМПАЈАР САЛОНС ДООЕЛ Скопје
ул. Франц Месеснел бр. 5а, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

(540)
(591) црна, сива и розова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - вештачки трепки
(210) TM 2008/1587

(220) 21/10/2008
(442) 28/02/2009

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - маркетинг, огласување (рекламирање),
пропагандни дејности
кл. 41 - филмска продукција, филмови
(производство на филмови), кино-студио, кино
сали, киноапаратура, монтажа на филмски
програми

TM 2008/1578

(731) ЕМПАЈАР САЛОНС ДООЕЛ Скопје
ул. Франц Месеснел бр. 5а, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

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

Trgovski marki

Glasnik,

(551) индивидуална
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(210) TM 2008/1595

(510, 511)
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(220) 22/10/2008
(442) 28/02/2009

кл. 10 - вештачки трепки
(210) TM 2008/1588

16/1

(220) 21/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) „СИБАКС-МС”
ул.Никола Парапунов бр.5, 1000 Скопје, MK
(540)

(731) Boxfresh International Limited
8 Manchester Square, London W1U 3PH, UK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

SIBAKS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - производство на алуминиумски и метални
конструкции и легури од обоени метали
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи и канцелариски работи
и услуги при промет на големо и мало со
алуминиумски профили, окови, метали и
термотехничка  и металуршка опрема

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - кожа и имитација од кожа и производи од
тие материјали кои не се вклучени во други класи;
животински кожи, крзна; торби, рачни торби,
торбички, руксаци, торби за ученици, протфолија,
аташеи; паричници, актовки, ковчези, куфери,
патни торби; ранци, вреќасти торби, спортски торби;
носачи за облека; држачи и футроли за документи;
држачи и футроли за кредитни картички; футроли
за клучеви; паричници за кованици; држачи за
пасоши; вреќички за прибор за пишување; омоти
за дневници; патни организатори; привезоци за
клучеви; чадори, чадори за сонце и стапови за
одење; стапови за седење; камшици, седларски и
ременарски прризводи

(210) TM 2008/1596

(442) 28/02/2009
(731) „СИБАКС-МС”
ул.Никола Парапунов бр.5, 1000 Скопје, MK
(540)

SIBAKS-MS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - производство на алуминиумски и метални
конструкции и легури од обоени метали

кл. 25 - облека, обувки, покривала за глава
(210) TM 2008/1592

кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи и канцелариски работи
и услуги при промет на големо и мало со
алуминиумски профили, окови, метали и
термотехнички и металуршка опрема

(220) 22/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Муѓународни училишта НОВА
ул. Прашка б.б. Скопје, MK
(540)

(220) 22/10/2008

(210) TM 2008/1597

(220) 22/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) VASILOPOULOS GEORGIOS
„Kapetan Georgi” 6, Pirgos, Ilias, GR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

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

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 41 - образовни услуги подготвување на
наставата-забава-спортски и културни активности

Trgovski marki

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
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кл. 7 - машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила),
машински спојници и трансмисиски елементи
(освен за сувоземни возила), земјоделски направи
(кои не се рачни), инкубатори за јајца
кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 - облека, обувки и капи
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. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи,
а особено малопродажба и големопродажба
на: 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, машини
и машински алати, мотори и погонски машини
(освен за сувоземни возила), машински спојници
и трансмисиски елементи (освен за сувоземни
возила), земјоделски направи (кои не се рачни),
инкубатори за јајца, електрични мотори, ситни
електрични апарати за домаќинство, апарати за
осветлување, греење, производство на пареа,
варење (готвење), ладење, сушење, вентилација,
снабдување со вода и за санитарни намени,
текстил и текстилни производи, кои не се опфатени
со другите класи, покривки за кревети и маси,
облека, обувки и капи, прехрамбени производи,
сирупи и други препарати за производство
на пијалоци, пиво, алкохолни и безалкохолни
пијалоци
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

и

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 поединци
(210) TM 2008/1598

(220) 22/10/2008
(442) 28/02/2009

TM 2008/1598

(731) VASILOPOULOS GEORGIOS
„Kapetan Georgi” 6, Pirgos, Ilias, GR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал
кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 - облека, обувки и капи
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. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи,
а особено малопродажба и големопродажба
на: неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал, мермер, текстил
и текстилни производи, кои не се опфатени со
другите класи, покривки за кревети и маси, облека,
обувки и капи, прехрамбени производи, сирупи и
други препарати за производство на пијалоци,
пиво, алкохолни и безалкохолни пијалоци
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

и

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 поединци
(210) TM 2008/1601

(220) 22/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Винарска Визба „Имако Вино” Дооел
ул.„Ген. Михајло Апостолски” бр.34/5,
2000 Штип, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

121

кл. 41 - образовни услуги, подготвување на
настава, забава, спортски и културни активности,
академии (обука), книги (издавање книги),
обезбедување на обуки; спроведување на
семинари и работилници (едукација); курсеви,
технички упатства и продажна обука за други
компании, конференции (организирање и водење
на конференции), конгреси (организирање и
водење на конгреси),упатства за обучување,
практично
обучување
(демонстрирање),
одржување на приредби, организирање и водење
разговори, семинари (организирање и водење
семинари), електронски публикации, изложби
(организирање изложби во културни или образовни
цели), образовни информации, образование,
информации (едукација), преведување

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалоци, вино
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
увоз-извоз

(210) TM 2008/1607
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персонална менаџмент консултација, развој на
информатичка технологија, потрошувачи (совети
за потрошувачи, клиенти, цена), демонстрација
на производи, човечки ресурси

IMAKO

кл. 39 - транспортни
складирање стока

16/1

услуги;

пакување

и

(220) 22/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Агенција за едукација студии и консалтинг
КОЛОКВИАЛ АЕСК ДООЕЛ Скопје
ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.54/4,
1000 Скопје, MK

(210) TM 2008/1608

(220) 22/10/2008
(442) 28/02/2009

(540)

(731) Друштво за услуги и курсеви за странски
јазици ИН и АУТ ДООЕЛ Скопје
ул.Народен Фронт бр.5/3-37, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) жолта, сина, зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - печатени работи, брошури, весници,
каталози, книги, образовна опрема, образование
(опрема за образование) во вид на игри,
обучување (опрема за обучување), папки, печатен
материјал,     плакати /постери/, прирачници,
проспекти, публикации, хартија, часописи
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, промоција, пропагандни
дејности,
распределба
/дистрибуција/
на
примероци, рекламирање по пат на радио,
рекламирање по пат на телевизија, рекламни
огласи (ширење на рекламни огласи), ширење
рекламен материјал (трактати, проспекти,
печатени примероци), агенции за трговски
информации, анализа на производна цена, служби
за давање совети за водење дејности, консултации
за водење на дејности, помош во водење на
дејности, дејности (професионални консултации),
економски прогнози, истражувања за дејностите,
огласување/рекламирање, организирање дејности
(советување за организирање дејности), пазар
(побарувачка на пазарот), пазар (проучување на
пазарот), истражувања на пазарот, производни
цени (анализа на производни цени), промоција
/продажба за трето лице/, пропагандни дејности,
проучување на пазарот /маркетинг/, трговски
дејности, деловни проценки, помош за деловен
менаџмент, професионална деловна консултација,

Trgovski marki

(591) жолта, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - печатени работи, брошури, весници,
каталози, книги, образовна опрема, образование
(опрема за образование) во вид на игри,
обучување (опрема за обучување), папки, печатен
материјал,     плакати /постери/, прирачници,
проспекти, публикации, хартија, часописи
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, промоција, пропагандни
дејности,
распределба
/дистрибуција/
на
примероци, рекламирање по пат на радио,
рекламирање по пат на телевизија, рекламни
огласи (ширење на рекламни огласи), ширење
рекламен материјал (трактати, проспекти,
печатени примероци), агенции за трговски
информации, анализа на производна цена, служби
за давање совети за водење дејности, консултации
за водење на дејности, помош во водење на
дејности, дејности (професионални консултации),
економски прогнози, истражувања за дејностите,
огласување/рекламирање, организирање дејности
(советување за организирање дејности), пазар
(побарувачка на пазарот), пазар (проучување на
пазарот), истражувања на пазарот, производни
цени (анализа на производни цени), промоција
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/продажба за трето лице/, пропагандни дејности,
проучување на пазарот /маркетинг/, трговски
дејности, деловни проценки, помош за деловен
менаџмент, професионална деловна консултација,
персонална менаџмент консултација, развој на
информатичка технологија, потрошувачи (совети
за потрошувачи, клиенти, цена), демонстрација
на производи, човечки ресурси
кл. 41 - образовни услуги, подготвување на
настава, забава, спортски и културни активности,
академии (обука), книги (издавање книги),
обезбедување на обуки; спроведување на
семинари и работилници (едукација); курсеви,
технички упатства и продажна обука за други
компании, конференции (организирање и водење
на конференции), конгреси (организирање и
водење на конгреси),упатства за обучување,
практично
обучување
(демонстрирање),
одржување на приредби, организирање и водење
разговори, семинари (организирање и водење
семинари), електронски публикации, изложби
(организирање изложби во културни или образовни
цели), образовни информации, образование,
информации (едукација), преведување
(210) TM 2008/1612

(220) 24/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за туризам, трговија и услуги ЕУРО
ТУРИСТ КЛУБ ДОО експорт-импорт Скопје
ул.Васил Главинов бр.градски ѕид 3-бл.10,
1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - банкарство, берзански работи, вложување
средства, внесување на долгови, вредносни
бонови, гаранции, дебитни картички (служби за
дебитни картички, заем врз основа на залог, заеми,
консултации по повод финансиски прашања,
кредитни агенции, кредитни картички (служби за
кредитни картички), менување (менувачници),
монетарни дејности, отплата на рати, патни
чекови (издавање патни чекови), подмирување
на вредности, посредување, посредување на
берзата, сефови, средства (електронски преносни
средства), средства (основање кружни средства),
средства (вложување средства), финансирање
(служби за финансии), финансиска анализа,
финансиски дејности, финансиски информации,
финансиски проценки /осигурувања, банкарски
промет, имот/, финансиски трансакции, фина–
нсиско
управување,
фискални
проценки,
хипотекарно банкарство, чекови (заверување на
чековите), штедилници
(210) TM 2008/1617

(220) 24/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Tetra Laval Holding & Finance S.A.
Avenue General - Guisan 70, CH-1009 Pully, CH
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПјЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000
(540)

(540)

TETRA TOP
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) темно сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање на патувања
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување
кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединците; безбедносни услови за заштита на
имот и лица
(210) TM 2008/1615

(220) 24/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје
ул. „27 Март” бр.1, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

DANUBIA BANK
TM 2008/1612

кл. 7 - машини, вклучително и машини за полнење
и пакување, машини за пакување машини за
завиткување, машини за истиснување, машини за’
обемно полнење машини затварање на шишиња
со капачиња и тапи, машини за калапирање
со дување машини за оформување со дување,
машини за калапирање со вшприцување,
машини за калапирање со издолжување при
дување, машини за калапирање со истиснување
при дување, машини за печатење, машини за
пакување со вакум, машини за формирање
на картон машини за етикетирање, машини
за правење на сирење, машини за пакување
на сирење, машини за мелење, машини за
одделување на сир и сурутка, машини за
мешање, машини за сечење на сирење, машини
за мешање и осцилирање, машини за пресување
на сирење, машини за завиткување на сирење;
формирачи на коцки сирење; калапи за сирење
(делови од машини); опрема за преработка на
млеко и млечни производи (машини); машини за
запечатување; подвижни ленти; хомогенизатори
(машини); центрифуги (машини); сепаратори;
пумпи и клапи за употреба во прехрамбената
индустрија и индустријата за преработка на млеко

Trgovski marki

Glasnik,

и млечни производи; калапи (делови од машина);
стапчести вшприцувачи и полначи (делови од
машина); опрема за преаработка на прехрамбени
производи; опрема за екстракција на сокови од
овошје и зеленчук; опрема за концентрирање
на течни прехрамбени производи; производи за
мешање на течни прехрамбени производи; опрема
за асептично складирање на течни прехрамбени
производи; опрема за рекомбинирање или
реконструкција на течни прехрабени производи
опрема за обновување на аромата на течни
прехрамбени производи; апарати (машини) за
циркулирање на вода и детергенти за чистење
на машини; машински алатки-подединици делови
и монтажни делови за сите гореспоменати
производи
кл. 16 - хартија, картон, и производи направени
од овој материјал, што не се вклучени во
други класи; кутии за пакување и материјал за
пакување направен од хартија или направен од
хартија обложена со пластичен малеријал; торби,
ташни и хартија за пакување и складирање на
прехрамбени производи и течни или полутечни
производи; канчиња за сладолед; корнети;
пластични материјали за пакување, (што не
се вклучени водруги класи) пластични ленти;
пастични ленти за пакување; печатени материјали;
книгоподвезнички
материјали;
неподвижен
материјал; упатства и материјал за подучување
(освен апарати)
кл. 20 - производи (што не се вклучени во други
класи) од дрво, плута, трска, прачка прачки за
плетење, рог, коска, слонова коска, китова коска,
школка, ќилибар, седеф, морска пена и замени за
сите овие материјали, или од пластика; капачиња
и затворачи за шишиња сламки за пиење; палети
за транспорт (нематални); пластични канчиња
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - обични метали и нивните легури; метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал што не се
електрични, браварски производи, мали метални
производи, метални цевки, каси, производи од
метал, што не се опфатени со другите класи,
руди
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

кл. 40 - обработка на материјали
(210) TM 2008/1620

(220) 24/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) НОВОМЕТАЛ ДОО Скопје
бул.Јане Сандански бр.79А-2/13,
1000 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - обични метали и нивните легури; метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал што не се
електрични, браварски производи, мали метални
производи, метални цевки, каси, производи од
метал, што не се опфатени со другите класи,
руди

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; екстракти од
месо; замрзнати, конзервирани сушени и зготвени
овошја и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца,
млеко и млечни производи; масла и масти за
јадење

кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
нишесте, вештачко кафе; брашно и препарати
направени од житарици, леб, тестенини и слатки,
сладолед; пијалоци со кафе чај, какао и чоколадо
како основа; леден чај; мед, меласа, квасец,
пециво; сол сенф, оцет сосови (зачини); зачини;
мраз

(210) TM 2008/1621

кл. 32 - пива; минерални и газирани води и
други безалкохолни пијалоци, овошни пијалоци
и овошни сокови; сирупи и други препарати за
правење на пијалоци

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

(210) TM 2008/1619

(220) 27/10/2008
(442) 28/02/2009

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

(540)

(220) 24/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) НОВОМЕТАЛ ДОО Скопје
бул.Јане Сандански бр.79А-2/13,
1000 Скопје, MK

СПОДЕЛИ ДОЖИВУВАЊЕ
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

НОВОМЕТАЛ
Trgovski marki

кл. 40 - обработка на материјали

кл. 9 - научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски и оптички апарати и инструменти
како и апарати и инструменти за вагање, мерење,
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сигнализација, контрола (инспекција), за помош
(спасување) и за обука; апарати и инструмети за
управување, преспојување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контролирање
електрична струја; апарати за снимање, пренос,
обработка и репродукција на звук, слика или
податоци; магнетски носачи на податоци,
автомати и механизми за автоматски уреди
кои се покренуваат со претходно уфрлување
кованици; уреди за сметање, опрема и компјутери
за обработка на податоци; снимени и неснимени
носачи на податоци (вклучени во класата 9);
компјутерски програми (сочувани); електронски
снимени податоци (кои можат да бидат преземени,
даунлодирани); електронски публикации (кои
можат да се преземат, даунлодираат)
кл. 16 - печатарски производи; фотографии;
канцелариски прибор (освен мебелот); материјали
за учење и инструкции (освен апарати)
кл. 35 - огласување; деловно управување: водење
комерцијални работи; собирање, систематизација,
компилација и економска анализа податоци и
информации во компјутерски бази на податоци;
услуги на продажба на мало (воедно по пат на
интернет и останати комуникациски мрежи),
врзано за стоки од класите 09 и 16
кл. 36 - осигурување; финанскиски работи; парични
работи; услуги на управување со недвижности
кл. 37 - изградба; услуги на поставување; поправка
и одржување компјутери и телекомуникациска
опрема
кл. 38 - телекомуникации; новински агенции;
изнајмување опрема за телекомуникации;
информации за телекомуникации
кл. 41 - обука, стручно оспособување; забава;
организација на спортски и културни настани;
публикација на книги, часописи и останати
печатарски производи, публикација на печатарски
производи во форма на електронски носачи
податоци, особено ЦД-РОМ-ови, ЦД-и, УСБ
стикови, дискети, хард дискови и ленти
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување
и дизајнирање врзано за исто; индустриска
анализа и услуги на истражување; дизајн и
развој на компјутерски хардвер, софтвер и база
на податоци; одржување софтвер; технички
консултации; услуги на похранување електронски
податоци; изнајмување опрема за обработка на
податоци; дизајнирање веб страници за други
кл. 45 - лиценцирање право од индустриска
сопственост
(210) TM 2008/1622

(220) 27/10/2008
(442) 28/02/2009

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски и оптички апарати и инструменти
како и апарати и инструменти за вагање, мерење,
сигнализација , контрола (инспекција), за помош
(спасување) и за обука; апарати и инструмети за
управување, преспојување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контролирање
електрична струја; апарати за снимање, пренос,
обработка и репродукција на звук, слика или
податоци; магнетски носачи на податоци,
автомати и механизми за автоматски уреди
кои се покренуваат со претходно уфрлување
кованици; уреди за сметање, опрема и компјутери
за обработка на податоци; снимени и неснимени
носачи на податоци (вклучени во класата 9);
компјутерски програми (сочувани); електронски
снимени податоци (кои можат да бидат преземени,
даунлодирани); електронски публикации (можат
да се преземат, даунлодираат)
кл. 16 - печатарски производи; фотографии;
канцелариски прибор (освен мебелот); материјали
за учење и инструкции (освен апарати)
кл. 35 - огласување; деловно управување: водење
комерцијални работи; собирање, систематизација,
компилација и економска анализа податоци и
информации во компјутерски бази на податоци;
услуги на продажба на мало (воедно по пат на
интернет и останати комуникациски мрежи),
врзано за стоки од класите 09 и 16
кл. 36 - осигурување; финанскиски работи; парични
работи; услуги на управување со недвижности
кл. 37 - изградба; услуги на поставување; поправка
и одржување компјутери и телекомуникациска
опрема
кл. 38 - телекомуникации; новински агенции;
изнајмување опрема за телекомуникации;
информации за телекомуникации
кл. 41 - обука, стручно оспособување; забава;
организација на спортски и културни настани;
публикација на книги, часописи и останати
печатарски производи, публикација на печатарски
производи во форма на електронски носачи
податоци, особено ЦД-РОМ-ови, ЦД-и, УСБ
стикови, дискети, хард дискови и ленти
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување
и дизајнирање врзано за исто; индустриска
анализа и услуги на истражување; дизајн и
развој на компјутерски хардвер, софтвер и база
на податоци; одржување софтвер; технички
консултации; услуги на похранување електронски
податоци; изнајмување опрема за обработка на
податоци; дизајнирање веб страници за други
кл. 45 - лиценцирање право од индустриска
сопственост
(210) TM 2008/1625

(220) 28/10/2008
(442) 28/02/2009

SHARE THE EXPERIENCES
TM 2008/1622

Trgovski marki

Glasnik,

(731) BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija,
dionicko drustvo
Jukiceva 53, 71000 Sarajevo, BA
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(540)

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

GOLDERM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски спстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2008/1626

(220) 28/10/2008
(442) 28/02/2009

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

(591) зелена, портокалова, жолта, сина, бела, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
(210) TM 2008/1628

(220) 28/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
ул. Илинденска бр. 165, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) зелена, црвена, портокалова, сина, жолта и бела
(591) розова, црвена, сина, зелена, жолта и бела

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
(210) TM 2008/1627

(220) 28/10/2008
(442) 28/02/2009

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

Trgovski marki

кл. 32 - безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
(210) TM 2008/1629

(220) 28/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) British American Tobacco (Brands) Limited
Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG, UK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

TM 2008/1629

126 Glasnik, 16/1 str. 48-140 fevruari 2009 Skopje

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигари; тутун; тутунски производи; запалки;
кибрит; артикли за пушачи
(210) TM 2008/1633

(220) 29/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за градежништво, трговија и услуги
АЛХЕМИКА-ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје
ул.ленинова бр.25/1-10, Скопје, MK
(551) индивидуална

(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7,
1000 Скопје

(510, 511)

(540)

кл. 34 - цигари; тутун; тутунски производи; запалки;
кибрити; артикли за пушачи
(210) TM 2008/1630

(220) 28/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) British American Tobacco (Germany) GmbH
Alsterufer 4, Hamburg, 20354, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

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

(540)

кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштити
од `рѓа и гниење на дрвото, материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигари; тутун; тутунски производи; запалки;
кибрит; артикли за пушачи
(210) TM 2008/1631

(220) 28/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) British American Tobacco (Germany) GmbH
Alsterufer 4, Hamburg, 20354, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

кл. 37 - градежни
инсталациски услуги
(210) TM 2008/1636

конструкции;

поправки;

(220) 29/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје
ул. „27 Март” бр.1, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

DANUBIUS BANK MACEDONIA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - банкарство, берзански работи, вложување
средства, внесување на долгови, вредносни
бонови, гаранции, дебитни картички (служби за
дебитни картички, заем врз основа на залог, заеми,
консултации по повод финансиски прашања,
кредитни агенции, кредитни картички (служби за

TM 2008/1630
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кредитни картички), менување (менувачници),
монетарни дејности, отплата на рати, патни
чекови (издавање патни чекови), подмирување
на вредности, посредување, посредување на
берзата, сефови, средства (електронски преносни
средства), средства (основање кружни средства),
средства (вложување средства), финансирање
(служби за финансии), финансиска анализа,
финансиски дејности, финансиски информации,
финансиски проценки /осигурувања, банкарски
промет,
имот/,
финансиски
трансакции,
финансиско управување, фискални проценки,
хипотекарно банкарство, чекови (заверување на
чековите), штедилници
(210) TM 2008/1655

(220) 31/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.
680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

PLAYBOY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производи
изработени од овие материјали кои не спаѓаат
во други класи; крзна; куфери и патнички торби;
чадори, сонцобрани и стапови за одење; камшици,
сарачка и седларска опрема; сандаци/сандаци за
носење, мали торби во облик на вреќа, парчиња
сурова кожа, животински кожи; спортски/лежерни
торби, вклучително и ранци, големи цилиндрични
торби, курирски торби, рачни торби, торби од
кожа и кои не се од кожа за носење околу појасот;
патни торби, вклучително и торби за носење
облека, патни вреќи, торби за носење со меки
страни и за багаж (со цврсти и меки страни
на тркалца); женски ташни/портмонеа, кожна
галантерија, вклучително и машки портмонеа,
футроли за картици (како што се возни карти/
возачки дозволи/кредитни картички), козметички
торбици, футроли за клучеви; атлетски торби,
торби за носење, врвки за животни, актовки,
ранци, торби и вреќи за спортска облека, торби
за чадори, портмонеа за хартиени пари, торби
за плажа, сонцобрани за плажа, торбички кои се
носат на ременот, портмонеа на преклоп, торби
за книги, торби за документи, футроли за визит
карти, стапови, платнени торби за купување,
машки портмонеа за картички, женски портмонеа
за ситни пари, торбички за талисман, облека за
животни, предмети за облекување за домашни
миленици, поголеми и помали ташни без рачки,
женски портмонеа за метални пари, ѓердани за
животни, празни несесери, празни козметички
кутии, кутии за кредитни картички, торби за
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кратки патувања, футроли за документи, вреќи
на повлекување, мали торбички кои се врзуваат
околу половината, свитливи торби за облека,
торби за документи на преклоп, преработени
крзна, патнички торби за облека, торби за општа
употреба за носење опрема за јога, чадори за
голф, торби за спорт, ташни, женски портмонеа,
машки портмонеа, торби за шешири кои не се
од хартија или картон, кожни торби за шешири,
торби за пешачење, шипки за пешачење, ранци
за пешачење, стапови за пешачење, вреќи кои се
носат на колковите, ланци за клучеви од имитација
на кожа, торбички за клучеви, кутии за клучеви,
вреќи за под глава, врвки за животни, торби од
кожа, од PVC, од платно и од имитација на кожа;
вреќи од кожа или имитација на кожа (во вид на
пликоа и ќеси) за пакување на стоки, куфери,
кожни кутии за чување честитки, кожни торби
за документи, кожни касети, кожни футроли за
клучеви, кожни ташни, ленти од кожа за клучеви,
кожни вреќи, кожни женски портмонеа, кожни
торби за купување, багаж и ковчези, етикети за
багаж, празни торби за шминка, алки (нарилник)
за животни, кутии за картички, немоторизирана
количка за багаж, торби за преку ноќ, куфери
за преку ноќ, сонцобрани, чадори за на тераса,
облека за домашни миленици, додатоци за
ѓердани за домашни миленици, имено, машни и
приврзоци, вреќички во вид на џебови за чување
книги, празни вреќи и торби кои се приврзуваат
за ранци, вреќички за клучеви, непропустливи
сонцобрани, торби за седла, ученички торби за на
рамо, празни торбички за бричење, торби за чевли,
торби за на рамо, сувенирски торби, спортски
торби, торби за лов, ремени за ташни, ремени за
багаж, куфери за машки костуми, куфери, чадори
за маси, платнени торби за купување, кондуктерски
вреќички, футроли за вратоврски, празни торби за
лична хигиена, празни футроли за лична хигиена,
празни торби за алат, чадори, празни футроли во
кои се чува прибор за разубавување, вреќи кои
се прицврстуваат на половината, ланци за машки
портмонеа, торби на тркала, торби за вино,
куфери за вино наменети за носење, торбички кои
се носат околу рачниот зглоб
кл. 20 - сандаци/сандаци за носење, мали торби во
облик на вреќа, производи од дрво, плута, трска,
рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова
коска, китова коска, школки, ќилибар, седеф,
морска пена и замена за овие материјали, или
од пластика; мебел; огледала; рамки за слики?
пластични прстени за клучеви, рачни огледала,
пластични обрачи за завеси за туширање и шипки,
завеси од бамбус, перничиња за капење, столови
за плажа, огласни табли, перничиња за столови,
подлошки за столови, држачи за закачување,
чивилуци, пластични капаци за садови, даски од
плута, шишиња од плута, закачалки за завеси,
украсни перничиња, столици за палуба, украсни
завеси од перли, украсни плочки за ѕид, витрини
за изложување, стативи за изложување, кревети
за домашни миленици, пластични стопери за
врата, дрвени стопери за врата, дршки за фиоки
од пластика или дрво, плута, трска, рогозина,
врбови прачки, рогови, коски, слонова коска,
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китова коска, школки, ќилибар, седеф, морска
пена и замена за сите овие материјали, сламки
за пиење, платнени фигурички, лепези за лична
употреба, фигурички од коски, слонова коска, гипс,
пластика, восок или дрво, канцелариски каси за
сместување на документи, штитници за камини,
скроени платнени прекривки за мебел, фиксирани
неметални ормари за сместување на крпи,
рамки за уметнички слики, топки за во градина,
пластични украси за пакување на поклони,
рачни лепези, закачалки за облека, пластични
кутии за сместување шешири, чивилуци за
шешири, стативи за шешири, неметални плочки
за идентификација, перничиња кои може да се
надуваат, ормарчиња за клучеви, неметални
држачи за клучеви, неметални сандачиња
за пошта, полици за сместување часописи,
манекенски кукли, маси за масажа, метални
стативи за изложување, рамки за огледала, ланци
за клучеви кои не се од метал и кожа, неметални
корпи за отпадоци, неметални тапи за шишиња,
неметални плочки за кучиња, неметални рачки за
врата, неметални држачи за клучеви, неметални
прстени за клучеви, неметални трофеи, неметални
покажувачи на ветер, неметални стопери за
шишиња, неметални затворачи за садови,
хартиени рамки за фотографии, хартиени рамки
за слики, украси за прослави од пластика, сандаци
за домашни миленици, перници за домашни
миленици, мебел за домашни миленици, рамки
за слики од скапоцен материјал, кутивчиња за
лекови од скапоцен материјал, перници, полици за
растенија, стативи за растенија, пластични кутии,
пластични украси за торта, пластични картици за
клучеви, пластични сандаци, пластични рачки за
врата, пластични постави за фиоки, пластични
закачалки, пластични приврзоци за клучеви,
пластични ланчиња за клучеви, пластични
прстени за клучеви, пластични етикети за клучеви,
пластични капаци, пластични беџови со имиња,
иновативни пластични таблички за автомобили,
пластични табли со штипки, пластични знаменца,
пластични кутивчиња за лекови, пластични
скулптури5 пластични натписи, пластични капаци
за кутии за хартиени шамивчиња, куќички за
играње на домашни миленици, фигурички од
глинен полимер, подвижни кревети за домашни
миленици, подвижни куќички за домашни
миленици, полици за садови, столбови за чешање,
перничиња за седишта, шипки за завеси за
туширање, обрачи за завеси за туширање, вреќи
за гаиење, статуи, мали статуи, стопери од плута
или имитација на плута, полици за сместување,
полици за вратоврски, полици за крпи, стативи за
крпи, стативи за чадори, ѕидни плочки од пластика
или дрво, ролетни, полици за вино, дрвени кутии,
дрвени сандаци, дрвени рачки за врата, дрвени
натписи, уметнички дела (од дрво, восок, гипс или
пластика)

TM 2008/1655

(210) TM 2008/1666

(220) 03/11/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за производство, тговија и услуги
ВИПРО ДООЕЛ
Моински пат бб, 1480 Гевгелија , MK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

VISAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук, ајвар, пинџур, лутеница, печен
зеленчук, слатко, желе, џемови, компоти
кл. 30 - сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии
кл. 32 - минерална и сода и вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
зеленчук, овошни сокови и сокови од зеленчук
(210) TM 2008/1676

(220) 05/11/2008
(442) 28/02/2009

(731) Vanity Fair, Inc, (a Delaware corporation)
One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green,
KY 42103, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

VANITY FAIR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, обувки и капи
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PREGLEDI
PREGLED NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA
NA TRGOVSKITE MARKI
(510) kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(210) broj na prijavata
(510)

(210)

кл. 1

TM 2008/1176
TM 2008/1331
TM 2008/1633

кл. 2

TM 2008/1176
TM 2008/1194
TM 2008/1331
TM 2008/1633

кл. 3

TM 2008/0695
TM 2008/0696
TM 2008/0912
TM 2008/1248
TM 2008/1278
TM 2008/1312
TM 2008/1313
TM 2008/1331
TM 2008/1482
TM 2008/1597

кл. 4

TM 2008/1064

кл. 5

TM 2006/0698
TM 2008/0676
TM 2008/0695
TM 2008/0696
TM 2008/0755
TM 2008/0756
TM 2008/0786
TM 2008/1029
TM 2008/1044
TM 2008/1045
TM 2008/1253
TM 2008/1444
TM 2008/1445
TM 2008/1447
TM 2008/1448
TM 2008/1450
TM 2008/1474
TM 2008/1482
TM 2008/1505
TM 2008/1528
TM 2008/1531
TM 2008/1551
TM 2008/1553
TM 2008/1562

Trgovski marki

(510)

(210)

(510)

TM 2008/1563
TM 2008/1564
TM 2008/1575
TM 2008/1576
TM 2008/1577
TM 2008/1625
кл. 6

TM 2004/0632
TM 2008/0677
TM 2008/1072
TM 2008/1073
TM 2008/1194
TM 2008/1595
TM 2008/1596
TM 2008/1619
TM 2008/1620

кл. 7

TM 2008/1597
TM 2008/1617

кл. 8

TM 2008/1194
TM 2008/1534
TM 2008/1535
TM 2008/1536
TM 2008/1537

кл. 9

TM 2008/0392
TM 2008/0844
TM 2008/0845
TM 2008/0846
TM 2008/0847
TM 2008/0848
TM 2008/0849
TM 2008/0850
TM 2008/0851
TM 2008/0852
TM 2008/0853
TM 2008/0854
TM 2008/0855
TM 2008/0856
TM 2008/0857
TM 2008/0858
TM 2008/0859
TM 2008/0860
TM 2008/0861
TM 2008/0862

кл.10

(210)

TM 2008/0863
TM 2008/0932
TM 2008/0960
TM 2008/1021
TM 2008/1054
TM 2008/1181
TM 2008/1182
TM 2008/1230
TM 2008/1247
TM 2008/1252
TM 2008/1263
TM 2008/1264
TM 2008/1267
TM 2008/1285
TM 2008/1300
TM 2008/1468
TM 2008/1534
TM 2008/1535
TM 2008/1536
TM 2008/1537
TM 2008/1565
TM 2008/1566
TM 2008/1567
TM 2008/1621
TM 2008/1622
TM 2008/1044
TM 2008/1045
TM 2008/1283
TM 2008/1284
TM 2008/1448
TM 2008/1449
TM 2008/1531
TM 2008/1538
TM 2008/1551
TM 2008/1575
TM 2008/1576
TM 2008/1577
TM 2008/1586
TM 2008/1587

кл. 11 TM 2008/1025
TM 2008/1030
TM 2008/1300
TM 2008/1303
TM 2008/1482
TM 2008/1521
Pregledi
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(510)

(210)

TM 2008/1523
TM 2008/1524
TM 2008/1534
TM 2008/1535
TM 2008/1536
TM 2008/1537
TM 2008/1597
кл. 16 TM 2008/0392
TM 2008/0685
TM 2008/0686
TM 2008/0687
TM 2008/0912
TM 2008/0932
TM 2008/1028
TM 2008/1054
TM 2008/1241
TM 2008/1285
TM 2008/1340
TM 2008/1341
TM 2008/1468
TM 2008/1469
TM 2008/1574
TM 2008/1607
TM 2008/1608
TM 2008/1617
TM 2008/1621
TM 2008/1622
кл. 17 TM 2008/0677
TM 2008/1194
TM 2008/1521
TM 2008/1523
TM 2008/1524
кл. 18 TM 2008/0100
TM 2008/1054
TM 2008/1176
TM 2008/1276
TM 2008/1277
TM 2008/1471
TM 2008/1588
TM 2008/1655
кл. 19 TM 2008/0677
TM 2008/0975
TM 2008/1072
TM 2008/1073
TM 2008/1076
TM 2008/1077
TM 2008/1078
TM 2008/1112
TM 2008/1138
TM 2008/1194
TM 2008/1236
TM 2008/1358
TM 2008/1521
Pregledi

(510)

(210)

TM 2008/1523
TM 2008/1524
TM 2008/1598
кл. 20 TM 2008/1025
TM 2008/1027
TM 2008/1028
TM 2008/1242
TM 2008/1617
TM 2008/1655
кл. 21 TM 2008/1030
TM 2008/1062
TM 2008/1063
TM 2008/1518
кл. 22 TM 2008/1176
кл. 23 TM 2008/1176
TM 2008/1471
TM 2008/1529
кл. 24 TM 2008/0864
TM 2008/1176
TM 2008/1305
TM 2008/1462
TM 2008/1468
TM 2008/1471
TM 2008/1517
TM 2008/1529
TM 2008/1597
TM 2008/1598
кл. 25 TM 2008/0133
TM 2008/0134
TM 2008/0864
TM 2008/1027
TM 2008/1176
TM 2008/1204
TM 2008/1205
TM 2008/1206
TM 2008/1276
TM 2008/1277
TM 2008/1291
TM 2008/1292
TM 2008/1299
TM 2008/1347
TM 2008/1351
TM 2008/1462
TM 2008/1465
TM 2008/1468
TM 2008/1471
TM 2008/1491
TM 2008/1492
TM 2008/1538
TM 2008/1588
TM 2008/1597

(510)

(210)

TM 2008/1598
TM 2008/1676
кл. 26 TM 2008/1471
кл. 28 TM 2008/0687
TM 2008/1204
TM 2008/1205
TM 2008/1206
TM 2008/1468
кл. 29 TM 2007/0826
TM 2008/0389
TM 2008/0813
TM 2008/1024
TM 2008/1035
TM 2008/1036
TM 2008/1037
TM 2008/1038
TM 2008/1039
TM 2008/1060
TM 2008/1468
TM 2008/1533
TM 2008/1597
TM 2008/1598
TM 2008/1617
TM 2008/1666
кл. 30 TM 2007/1036
TM 2008/0604
TM 2008/1024
TM 2008/1035
TM 2008/1036
TM 2008/1037
TM 2008/1038
TM 2008/1039
TM 2008/1060
TM 2008/1321
TM 2008/1322
TM 2008/1326
TM 2008/1514
TM 2008/1515
TM 2008/1516
TM 2008/1518
TM 2008/1617
TM 2008/1666
кл. 31 TM 2008/1035
TM 2008/1036
TM 2008/1037
TM 2008/1038
TM 2008/1039
TM 2008/1212
TM 2008/1213
кл. 32 TM 2008/1035
TM 2008/1036
Trgovski marki

Glasnik,

(510)

(210)

TM 2008/1037
TM 2008/1038
TM 2008/1039
TM 2008/1468
TM 2008/1489
TM 2008/1491
TM 2008/1492
TM 2008/1493
TM 2008/1494
TM 2008/1495
TM 2008/1496
TM 2008/1497
TM 2008/1499
TM 2008/1500
TM 2008/1501
TM 2008/1502
TM 2008/1554
TM 2008/1555
TM 2008/1556
TM 2008/1597
TM 2008/1598
TM 2008/1617
TM 2008/1626
TM 2008/1627
TM 2008/1628
TM 2008/1666
кл. 33 TM 2008/1534
TM 2008/1535
TM 2008/1536
TM 2008/1537
TM 2008/1597
TM 2008/1598
TM 2008/1601
кл. 34 TM 2008/0885
TM 2008/1270
TM 2008/1451
TM 2008/1629
TM 2008/1630
TM 2008/1631
кл. 35 TM 2008/0392
TM 2008/0676
TM 2008/0685
TM 2008/0686
TM 2008/0687
TM 2008/0809
TM 2008/0844
TM 2008/0845
TM 2008/0846
TM 2008/0847
TM 2008/0848
TM 2008/0849
TM 2008/0850
TM 2008/0851
TM 2008/0852
Trgovski marki

(510)

16/1

(210)

TM 2008/0853
TM 2008/0854
TM 2008/0855
TM 2008/0856
TM 2008/0857
TM 2008/0858
TM 2008/0859
TM 2008/0860
TM 2008/0861
TM 2008/0862
TM 2008/0863
TM 2008/0869
TM 2008/0906
TM 2008/0967
TM 2008/0975
TM 2008/1024
TM 2008/1025
TM 2008/1027
TM 2008/1028
TM 2008/1030
TM 2008/1035
TM 2008/1036
TM 2008/1037
TM 2008/1038
TM 2008/1039
TM 2008/1044
TM 2008/1045
TM 2008/1053
TM 2008/1060
TM 2008/1151
TM 2008/1178
TM 2008/1181
TM 2008/1182
TM 2008/1204
TM 2008/1205
TM 2008/1206
TM 2008/1211
TM 2008/1212
TM 2008/1213
TM 2008/1228
TM 2008/1238
TM 2008/1239
TM 2008/1251
TM 2008/1262
TM 2008/1276
TM 2008/1277
TM 2008/1278
TM 2008/1279
TM 2008/1282
TM 2008/1295
TM 2008/1301
TM 2008/1314
TM 2008/1340
TM 2008/1341
TM 2008/1346
TM 2008/1347
TM 2008/1351
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(510)

131

(210)

TM 2008/1353
TM 2008/1354
TM 2008/1452
TM 2008/1462
TM 2008/1468
TM 2008/1470
TM 2008/1471
TM 2008/1475
TM 2008/1478
TM 2008/1480
TM 2008/1481
TM 2008/1513
TM 2008/1514
TM 2008/1515
TM 2008/1516
TM 2008/1519
TM 2008/1539
TM 2008/1540
TM 2008/1541
TM 2008/1542
TM 2008/1543
TM 2008/1544
TM 2008/1545
TM 2008/1546
TM 2008/1551
TM 2008/1558
TM 2008/1559
TM 2008/1560
TM 2008/1572
TM 2008/1583
TM 2008/1584
TM 2008/1595
TM 2008/1596
TM 2008/1597
TM 2008/1598
TM 2008/1601
TM 2008/1607
TM 2008/1608
TM 2008/1621
TM 2008/1622
кл. 36 TM 2008/0392
TM 2008/0844
TM 2008/0845
TM 2008/0846
TM 2008/0847
TM 2008/0848
TM 2008/0849
TM 2008/0850
TM 2008/0851
TM 2008/0852
TM 2008/0853
TM 2008/0854
TM 2008/0855
TM 2008/0856
TM 2008/0857
TM 2008/0858
Pregledi
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(510)

(210)

TM 2008/0859
TM 2008/0860
TM 2008/0861
TM 2008/0862
TM 2008/0863
TM 2008/0906
TM 2008/1021
TM 2008/1178
TM 2008/1211
TM 2008/1242
TM 2008/1262
TM 2008/1282
TM 2008/1288
TM 2008/1296
TM 2008/1297
TM 2008/1306
TM 2008/1315
TM 2008/1316
TM 2008/1471
TM 2008/1552
TM 2008/1558
TM 2008/1559
TM 2008/1560
TM 2008/1597
TM 2008/1598
TM 2008/1615
TM 2008/1621
TM 2008/1622
TM 2008/1636
кл. 37 TM 2008/0392
TM 2008/1021
TM 2008/1026
TM 2008/1028
TM 2008/1076
TM 2008/1077
TM 2008/1078
TM 2008/1181
TM 2008/1238
TM 2008/1242
TM 2008/1288
TM 2008/1296
TM 2008/1297
TM 2008/1478
TM 2008/1521
TM 2008/1523
TM 2008/1524
TM 2008/1534
TM 2008/1535
TM 2008/1536
TM 2008/1537
TM 2008/1619
TM 2008/1620
TM 2008/1621
TM 2008/1622
TM 2008/1633
Pregledi

(510)

(210)

кл. 38 TM 2008/0392
TM 2008/0687
TM 2008/0844
TM 2008/0845
TM 2008/0846
TM 2008/0847
TM 2008/0848
TM 2008/0849
TM 2008/0850
TM 2008/0851
TM 2008/0852
TM 2008/0853
TM 2008/0854
TM 2008/0855
TM 2008/0856
TM 2008/0857
TM 2008/0858
TM 2008/0859
TM 2008/0860
TM 2008/0861
TM 2008/0862
TM 2008/0863
TM 2008/0967
TM 2008/1211
TM 2008/1252
TM 2008/1257
TM 2008/1260
TM 2008/1263
TM 2008/1264
TM 2008/1267
TM 2008/1285
TM 2008/1471
TM 2008/1521
TM 2008/1523
TM 2008/1524
TM 2008/1539
TM 2008/1540
TM 2008/1541
TM 2008/1542
TM 2008/1543
TM 2008/1544
TM 2008/1545
TM 2008/1546
TM 2008/1565
TM 2008/1566
TM 2008/1567
TM 2008/1621
TM 2008/1622
кл. 39 TM 2004/0178
TM 2008/0841
TM 2008/1188
TM 2008/1250
TM 2008/1286
TM 2008/1304
TM 2008/1305
TM 2008/1317

(510)

(210)

TM 2008/1329
TM 2008/1469
TM 2008/1471
TM 2008/1550
TM 2008/1597
TM 2008/1598
TM 2008/1601
TM 2008/1612
кл. 40 TM 2004/0632
TM 2008/1072
TM 2008/1073
TM 2008/1242
TM 2008/1471
TM 2008/1507
TM 2008/1574
TM 2008/1619
TM 2008/1620
кл. 41 TM 2008/0248
TM 2008/0686
TM 2008/0687
TM 2008/0715
TM 2008/0869
TM 2008/0906
TM 2008/0960
TM 2008/0967
TM 2008/1021
TM 2008/1046
TM 2008/1047
TM 2008/1151
TM 2008/1230
TM 2008/1233
TM 2008/1241
TM 2008/1279
TM 2008/1282
TM 2008/1285
TM 2008/1289
TM 2008/1311
TM 2008/1337
TM 2008/1340
TM 2008/1341
TM 2008/1342
TM 2008/1353
TM 2008/1354
TM 2008/1468
TM 2008/1469
TM 2008/1479
TM 2008/1483
TM 2008/1503
TM 2008/1519
TM 2008/1539
TM 2008/1540
TM 2008/1541
TM 2008/1542
TM 2008/1543
TM 2008/1544
Trgovski marki

Glasnik,

(510)

(210)

TM 2008/1545
TM 2008/1546
TM 2008/1547
TM 2008/1568
TM 2008/1569
TM 2008/1570
TM 2008/1572
TM 2008/1583
TM 2008/1584
TM 2008/1592
TM 2008/1607
TM 2008/1608
TM 2008/1621
TM 2008/1622
кл. 42 TM 2008/0392
TM 2008/0687
TM 2008/0844
TM 2008/0845
TM 2008/0846
TM 2008/0847
TM 2008/0848
TM 2008/0849
TM 2008/0850
TM 2008/0851
TM 2008/0852
TM 2008/0853
TM 2008/0854
TM 2008/0855
TM 2008/0856
TM 2008/0857
TM 2008/0858
TM 2008/0859
TM 2008/0860
TM 2008/0861
TM 2008/0862
TM 2008/0863
TM 2008/0912
TM 2008/0932
TM 2008/0967
TM 2008/1021
TM 2008/1182
TM 2008/1239
TM 2008/1247
TM 2008/1251
TM 2008/1262
TM 2008/1323
TM 2008/1353
TM 2008/1354
TM 2008/1468
TM 2008/1469
TM 2008/1503
TM 2008/1507
TM 2008/1519
TM 2008/1539
TM 2008/1540
TM 2008/1541
Trgovski marki

(510)

16/1

(210)

TM 2008/1542
TM 2008/1543
TM 2008/1544
TM 2008/1545
TM 2008/1546
TM 2008/1621
TM 2008/1622

кл. 43 TM 2007/0246
TM 2008/0810
TM 2008/0841
TM 2008/1034
TM 2008/1035
TM 2008/1036
TM 2008/1037
TM 2008/1038
TM 2008/1039
TM 2008/1046
TM 2008/1047
TM 2008/1048
TM 2008/1059
TM 2008/1094
TM 2008/1110
TM 2008/1127
TM 2008/1188
TM 2008/1250
TM 2008/1289
TM 2008/1304
TM 2008/1305
TM 2008/1317
TM 2008/1329
TM 2008/1332
TM 2008/1477
TM 2008/1504
TM 2008/1518
TM 2008/1557
TM 2008/1597
TM 2008/1598
TM 2008/1612

str. 48-140 fevruari 2009 Skopje

(510)

133

(210)

TM 2008/1250
TM 2008/1251
TM 2008/1306
TM 2008/1317
TM 2008/1336
TM 2008/1353
TM 2008/1354
TM 2008/1469
TM 2008/1483
TM 2008/1507
TM 2008/1558
TM 2008/1559
TM 2008/1560
TM 2008/1572
TM 2008/1597
TM 2008/1598
TM 2008/1612
TM 2008/1621
TM 2008/1622

кл. 44 TM 2008/0392
TM 2008/0984
TM 2008/1070
TM 2008/1295
TM 2008/1483
TM 2008/1578
кл. 45 TM 2008/0248
TM 2008/0392
TM 2008/0687
TM 2008/0869
TM 2008/0960
TM 2008/0984
TM 2008/1066
TM 2008/1178
TM 2008/1239
TM 2008/1242
Pregledi
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PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI
(731) nositel na pravoto na trgovska marka
(210) broj na prijavata

(731)

Pickfords Limited   (210)   MK/T/ 2004/178
Mittal Steel Technologies Limited
MK/T/ 2004/632
F.HOFFMAN-LA ROCHE AG
MK/T/ 2006/698
McDonalds Corporation
MK/T/ 2007/1036
Трговец поединец за угостителство
Пендовски Јован Димитри Охрид Т.П
MK/T/ 2007/246

PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
MK/T/ 2007/826
Banana Republic (ITM) Inc
MK/T/ 2008/100
НЕОКОМ АД
MK/T/ 2008/1021
Трговско друштво за промет и услуги
СУНИЛЕНС ДООЕЛ извоз-увоз Скопје
MK/T/ 2008/1024
САНМАРТИ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово
				
MK/T/ 2008/1025
Друштво за изградба, управување и
издавање на повеќенаменска сала
БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1026
Друштво за производство, промет и
услуги „РИЧЧИ”Калем Адил д.о.о.е.л.
MK/T/ 2008/1027
Друштво за проектирање, маркетинг и
пропаганда ДИВАЈН Зоран ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
MK/T/ 2008/1028
Nova Brands S.A.,
MK/T/ 2008/1029
АГРОТЕХНА АТАНАС И ДР. ДОО увозизвоз Скопје
MK/T/ 2008/1030
Кафе бар СТАГЕ Кафе ТП Адријан
Стефановиќ - Скопје
MK/T/ 2008/1034
Акционерско друштво ЕНГРОТУШ
претпријатие за трговија д.д. Цеље
MK/T/ 2008/1035
MK/T/ 2008/1036
MK/T/ 2008/1037
MK/T/ 2008/1038
MK/T/ 2008/1039
Акционерско Друштво за производство
на лекови, медицинска опрема и
матери јал промет и услуги
„Др. Пановски”
MK/T/ 2008/1044
Pregledi

Друштво за промет и услуги Медитрејд
94 ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
MK/T/ 2008/1045
друштво за угостителство, туризам и
услуги МАКОТЕН ДООЕЛ Гевгелија
MK/T/ 2008/1046
MK/T/ 2008/1047
Кафетерија „Еспресо-Примо” ТП.Јане
Данаил Коложег
MK/T/ 2008/1048
ДЕНЕБОЛА ДОО Скопје
MK/T/ 2008/1053
Друштво за промет и услуги СТИЛОС
ДООЕЛ Скопјe
MK/T/ 2008/1054
ДГТУ ЗОНИК ГРАДБА ИНЖЕНЕРИНГ
ДООЕЛ увоз извоз Скопје
MK/T/ 2008/1059
МАКПРОГРЕС ДОО
			
MK/T/ 2008/1060
Трговско друштво за производство,
трговија на големо и мало РИНЕЛСА
ДОО увоз-извоз
MK/T/ 2008/1062
Трговско друштво за промет на големо
и мало, угостителство и туризам
ПЕТРОЛ - КОМПАНИ Ристо и др.увозизвоз ДОО Тетово
MK/T/ 2008/1063
MK/T/ 2008/1064
Ненад Јаниќевиќ
MK/T/ 2008/1066
Приватна здравствена установа
- Поликлиника од специјалистичкоконсултативна здравствена дејност
„Ројал Медика”
MK/T/ 2008/1070
Друштво за производство услуги
и трговија УНИ-ГРАН-МЕР ДОО увозизвоз Скопје
MK/T/ 2008/1072
MK/T/ 2008/1073
Урбан Инвест доо
MK/T/ 2008/1076
MK/T/ 2008/1077
MK/T/ 2008/1078
Трговско друштво за работа со
недвижнини и услуги ТЦЦ Еуромед
дооел експорт-импорт, Скопје
MK/T/ 2008/1094
Друштво за производство промет и
услуги “Интеркопи” ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
MK/T/ 2008/1110
МОДУЛПЛАСТ ДОО
MK/T/ 2008/1112
Trgovski marki

Glasnik,

Park Global Holdings, Inc.
MK/T/ 2008/1127
Рудпроинг-Мустакас
			
MK/T/ 2008/1138
КИВИ ДОО Скопје
MK/T/ 2008/1151
Трговско друштво МАКОТЕКС експорт
импорт АД
MK/T/ 2008/1176
Друштво за услуги МАГРА
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1178
Друштво за производство, трговија и
услуги АРХИПРО МАКЕДОНИЈА ДОО
Скопје
MK/T/ 2008/1181
Друштво за компјутерски услуги и
производи ИЗАК СОЛУТИОНС ДООЕЛ
Скопје
MK/T/ 2008/1182
ДТУ ПОЛАНЕЦ  ДООЕЛ СКОПЈЕ
MK/T/ 2008/1188
United States Gypsum Company
(a Delaware corporation)
MK/T/ 2008/1194
Друштво за трговија ПИРАМИДА
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје
MK/T/ 2008/1204
MK/T/ 2008/1205
MK/T/ 2008/1206
Klik Mee doo

MK/T/ 2008/1211

Друштво за производство, трговија и
услуги ХОРТИ ЕКСПЕРТ МК ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
				
MK/T/ 2008/1212
Друштво за производство, трговија
и услуги во секторот за растенија и
хортикултура Бруски Интернационал
ДОО увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2008/1213
Хот Спот ДООЕЛ

MK/T/ 2008/1228

Intel Corporation

MK/T/ 2008/1230

ТИВЕРИОПОЛСКА ФИЛМСКА
АЛИЈАНСА
MK/T/ 2008/1233
BPB United Kingdom Limited
MK/T/ 2008/1236
ЦИЛАЗ ЛАЗЕ ДООЕЛ СКОПЈЕ
MK/T/ 2008/1238
Друштво за услуги Хилл
Интернационал дооел Скопје
MK/T/ 2008/1239
Trgovski marki

16/1
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ТРД К-15 ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1241
Друштво за производство, промет и
услуги СТОУН ДИЗАЈН ДОО Скопје
MK/T/ 2008/1242
Трговско Друштво за трговија на
големо и мало и услуги ЦАД Дејан
ДООЕЛ увоз-извоз
MK/T/ 2008/1247
The Procter  & Gamble Company
MK/T/ 2008/1248
Друштво за туризам, трговија и услуги
ФИБУЛА ЕР ТРАВЕЛ ДООЕЛ експортимпорт Скопје
MK/T/ 2008/1250
Друштво за проет и услуги ПИКС ПЛУС
ТРАДЕ ДОО Скопје MK/T/ 2008/1251
Motorola,Inc., a Delaware corporation
MK/T/ 2008/1252
Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne
‘’POLFA’’ Spolka Akcyjna
MK/T/ 2008/1253
Друштво за електронски комуникации
НЕКСКОМ-МАКЕДОНИЈА извоз-увоз
ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1257
MK/T/ 2008/1260
Друштво за консалтинг и
сметководство
ПРО КОНСИЛИО ДООЕЛ Скопје
				
MK/T/ 2008/1262
КОСМОФОН Услуги на мобилна
телефонија АД Скопје
				
MK/T/ 2008/1263
MK/T/ 2008/1264
MK/T/ 2008/1267
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Скопје
MK/T/ 2008/1270
Друштво за производство, трговија и
услуги
ДОРИ-МАК ДОО увоз-извоз Куманово
MK/T/ 2008/1276
MK/T/ 2008/1277
Горан Арсовски

MK/T/ 2008/1278

Друштво за тренинг и едукација
ТРИПЛЕ С ЛЕАРНИНГ ДОО Скопје
MK/T/ 2008/1279
Брокерска куќа НОВИ ТРИГЛАВ АД
Скопје
MK/T/ 2008/1282
BIOGEN IDEC MA Inc. MK/T/ 2008/1283
MK/T/ 2008/1284
Pregledi
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FOX INTERNATIONAL CHANNELS (U.S.),
Inc.
MK/T/ 2008/1285
Друштво за превоз, производство и
промет ДЕ ЛУКС ДОО Скопје
				
MK/T/ 2008/1286
Друштво за градежништво,производст
во, трговија и услуги увоз-извоз СИМ
ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица
MK/T/ 2008/1288
Друштво за производство, трговија,
услуги и угостителство
СИРЕНА-АС ДООЕЛ увоз  
извоз Куманово
MK/T/ 2008/1289
Друштво за производство, трговија и
услуги БИАНА - TRADE увоз-извоз
MK/T/ 2008/1291
MK/T/ 2008/1292
АШАЈА ЕКСКЛУЗИВ ДОО увоз-извоз
Скопје
MK/T/ 2008/1295
Друштво за градежништво, трговија
и услуги увоз извоз ДЕ ЛУКС
ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Струмица
MK/T/ 2008/1296
MK/T/ 2008/1297
Друштво за производство, трговија и
услуги S & S ДООЕЛ увоз-извоз
MK/T/ 2008/1299
Друштво за монтажа, сервис и промет
на големо и мало ОНИКС-САТ Денис
ДООЕЛ увоз-извоз
MK/T/ 2008/1300
СИТИ КАР ДООЕЛ

MK/T/ 2008/1301

Baltimore Aircoil Company, Inc.
MK/T/ 2008/1303
Трговско друштво за промет и услуги
ИНК-ТРИТАН Јован Охрид ДООЕЛ
MK/T/ 2008/1304
Трговско друштво за промет и услуги
ИНК-ТРИТАН Јован Охрид ДООЕЛ
MK/T/ 2008/1305
ИН-БРОКЕР А.Д. Скопје
MK/T/ 2008/1306
Филолошки Факултет „Блаже Конески”
Скопје Центар за тестирање и
сертифицирање на македонски јазик
како странски/втор јазик - ЦЕТИСМАК
				
MK/T/ 2008/1311
Pregledi

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
MK/T/ 2008/1312
MK/T/ 2008/1313
Друштво за трговија и услуги ГИФТ
ХАУС ДОО увоз-извоз Скопје
				
MK/T/ 2008/1314
ИСИС ИНВЕСТМЕНТС ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1315
MK/T/ 2008/1316
Друштво за туризам, консалтинг,
услуги и трговија Планет Травел
ДООЕЛ-Скопје
MK/T/ 2008/1317
PLAYBOY ENTERPRISES 			
INTERNATIONAL, INC.,
				
MK/T/ 2008/1321
MK/T/ 2008/1322
ГИСДАТА ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1323
Исовски Ратко
MK/T/ 2008/1326
Друштво за трговија, туризам и
угостителство АРБОТРАВЕЛ Донче
ДООЕЛ увоз-извоз
MK/T/ 2008/1329
Јасна Петков Стојановиќ
MK/T/ 2008/133
Privredno drustvo za proizvodnju i
prodaju deterdzenata “BEOHEMIJAINHEM” DOO
MK/T/ 2008/1331
ПИЦА ХОТ ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДСТВО И УГОСТИТЕЛСТВО
ДООЕЛ, СКОПЈЕ
MK/T/ 2008/1332
Македонска Авторска Агенција ДОО
MK/T/ 2008/1336
Друштво за услуги, производство и
трговија БЕТСИТИ БАЛКАН д.о.о
Скопје
MK/T/ 2008/1337
Јасна Петков Стојановиќ
MK/T/ 2008/134
КАПИТАЛ МЕДИА ГРОУП ДОО увозизвоз
MK/T/ 2008/1340
MK/T/ 2008/1341
MK/T/ 2008/1342
Фејдом Интериорс доо
MK/T/ 2008/1346
Друштво за производство, трговија и
услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт импорт
MK/T/ 2008/1347
MK/T/ 2008/1351
Trgovski marki

Glasnik,

Друштво за интелектуални услуги
ЕГЗЕКЈУТИВ СРЧ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ
Скопје
MK/T/ 2008/1353
MK/T/ 2008/1354
Трговско друштво за производство,
промет и услуги, КОСМО Антиќ
Емилија, увоз-извоз, ДООЕЛ
MK/T/ 2008/1358
Sanofi - Aventis
MK/T/ 2008/1444
Aventis Pharma Deutschland GmbH
MK/T/ 2008/1445
MK/T/ 2008/1447
HOECHST GmbH

MK/T/ 2008/1448
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сертифицирање на македонски јазик
како странски/втор јазик - ЦЕТИСМАК

				
Темо Гроуп ДООЕЛ

PepsiCo, Inc.

Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC
HOLDING
MK/T/ 2008/1451

ДПТУ Воман Менаџер ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1462
Друштво за трговија и услуги ДЕА
СТУДИО ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1465
СТ ПРОДУКЦИЈА

MK/T/ 2008/1468

Aгенција за економско-правна
поддршка и процена “Про Агенс” Скопје
MK/T/ 2008/1469
АЛДИС Трејд ДОО

MK/T/ 2008/1470

Друштво за посредување, трговија и
услуги ГЛОБАЛ ПЛУС увоз-извоз ДОО
Скопје
MK/T/ 2008/1471
HARTINGTON BUSINESS, S.L
MK/T/ 2008/1474
Друштво за посредување, трговија и
услуги ПАРФИМЕРИЈА ПЛАЗА ДОО
Скопје
MK/T/ 2008/1475
Инекс “Горица” АД Охрид
MK/T/ 2008/1477
МАКС Компјутери
MK/T/ 2008/1478
Филолошки Факултет „Блаже Конески”
Скопје Центар за тестирање и
Trgovski marki

MK/T/ 2008/1479
MK/T/ 2008/1480
MK/T/ 2008/1481

Reckitt & Colman (Overseas) Limited
MK/T/ 2008/1482
Друштво за трговија и услуги ИН ДО
МА ДОО Скопје
MK/T/ 2008/1483

Aventis Pharma Deutschland GmbH
MK/T/ 2008/1449
MK/T/ 2008/1450

Друштво за производство промет и
услуги ВУЛЕ КОМ ДОО увоз-извоз
MK/T/ 2008/1452
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MK/T/ 2008/1489
MK/T/ 2008/1491
MK/T/ 2008/1492
MK/T/ 2008/1493
MK/T/ 2008/1494
MK/T/ 2008/1495
MK/T/ 2008/1496
MK/T/ 2008/1497
MK/T/ 2008/1499
MK/T/ 2008/1500
MK/T/ 2008/1501
MK/T/ 2008/1502

Некстсенс ДОО Скопје
				
MK/T/ 2008/1503
ХОТЕЛ ВИЛА СИЛИА
MINRAD INC.

MK/T/ 2008/1504
MK/T/ 2008/1505

Друштво за трговија, производство и
услуги ДАТАПОИНТ КОМПЈУТЕРС ДОО
увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2008/1507
ТД БМ КОМЕРЦ ДООЕЛ СКОПЈЕ
MK/T/ 2008/1513
ДПТУ “КЕНДИ” дооел експорт - импорт
MK/T/ 2008/1514
MK/T/ 2008/1515
MK/T/ 2008/1516
Друштво за трговија и услуги МУСТ
ДООЕЛ увоз извоз Скопје
MK/T/ 2008/1517
ЛАСОИ Д.О.О. Скопје
MK/T/ 2008/1518
Друштво за информациони ситеми
ЕИН-СОФ Дооел Скопје
MK/T/ 2008/1519
ОЗОН ДОOЕЛ
AVENTIS INC

MK/T/ 2008/1521
MK/T/ 2008/1523
MK/T/ 2008/1524
MK/T/ 2008/1528
Pregledi
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Трговско друштво за вработувањена
инвалидни лица-заштитно друштво
за производство, трговија и услуги
ФРОТЕКС КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз
MK/T/ 2008/1529
SmithKline Beecham Corporation
MK/T/ 2008/1531
BONGRAIN S.A. (a French Societe
Anonyme)
MK/T/ 2008/1533

WYETH, a Delaware corporation
MK/T/ 2008/1562
MK/T/ 2008/1563
MK/T/ 2008/1564

ПИТ-КОМ Билјана и др. ДОО Неготино
MK/T/ 2008/1534
MK/T/ 2008/1535
MK/T/ 2008/1536
MK/T/ 2008/1537

КОСМОФОН Услуги на мобилна
телефонија АД Скопје
MK/T/ 2008/1565
MK/T/ 2008/1566
MK/T/ 2008/1567

Calzificio Pinelli S.r.l.

Младински Културен Центар Скопје
MK/T/ 2008/1568
MK/T/ 2008/1569
MK/T/ 2008/1570
Друштво за изучување на странски
јазици ГЕРМАНСКИ ЈАЗИЧЕН ЦЕНТАР
ДОО Скопје
MK/T/ 2008/1572

MK/T/ 2008/1538
ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
MK/T/ 2008/1539
MK/T/ 2008/1540
MK/T/ 2008/1541
MK/T/ 2008/1542
MK/T/ 2008/1543
MK/T/ 2008/1544
MK/T/ 2008/1545
MK/T/ 2008/1546
Друштво за угостителство и услуги
ДЦ САПОРТ ДОО Скопје
MK/T/ 2008/1547
Друштво за превоз и услуги ЛОТУС
ТРАНСПОРТ ДОО Скопје
MK/T/ 2008/1550

БИОТЕК ДОО Скопје MK/T/ 2008/1551
Друштво за лизинг ПОРШЕ ЛИЗИНГ
ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1552
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac
MK/T/ 2008/1553
Друштво за производство, промет и
услуги ФЛУИДИ-М Аднан ДООЕЛ
експорт-импорт
MK/T/ 2008/1554
MK/T/ 2008/1555
MK/T/ 2008/1556
Јаневска Лидија

MK/T/ 2008/1557

Друштво за финансиски услуги,
посредување и консалтинг ГРУП 1 ДОО
увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2008/1558

Pregledi

Друштво за финансиски услуги
ЛИЗИНГ 1 ДОО увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2008/1559
Друштво за услуги, посредување и
консалтинг КРЕДИТ 1 ДОО  увоз-извоз
Скопје
MK/T/ 2008/1560

Друштво за производство, трговија
ДЕКО ИНК ДОО експорт-импорт Скопје
MK/T/ 2008/1574
Berlin-Chemie AG Menarini Group
MK/T/ 2008/1575
MK/T/ 2008/1576
MK/T/ 2008/1577
Приватна здравствена установа
- специјалистичка ординација
по орална хирургија ДЕНТАЛ
ЕКСЕЛЕНС ГРУП Скопје
MK/T/ 2008/1578
Друштво за продукција и маркетинг
КАМЕРА ДОО увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2008/1583
ОМЕГА ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1584
ЕМПАЈАР САЛОНС ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1586
MK/T/ 2008/1587
Boxfresh International Limited
MK/T/ 2008/1588
Муѓународни училишта НОВА
MK/T/ 2008/1592
„СИБАКС-МС”

MK/T/ 2008/1595
MK/T/ 2008/1596
VASILOPOULOS GEORGIOS
MK/T/ 2008/1597
MK/T/ 2008/1598
Trgovski marki

Glasnik,

Винарска Визба „Имако Вино” Дооел
MK/T/ 2008/1601
Агенција за едукација студии и
консалтинг КОЛОКВИАЛ АЕСК ДООЕЛ
Скопје
MK/T/ 2008/1607
Друштво за услуги и курсеви за
странски јазици ИН и АУТ ДООЕЛ
Скопје
MK/T/ 2008/1608
Друштво за туризам, трговија и услуги
ЕУРО ТУРИСТ КЛУБ ДОО експортимпорт Скопје
MK/T/ 2008/1612
КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје
MK/T/ 2008/1615
Tetra Laval Holding & Finance S.A.
MK/T/ 2008/1617
НОВОМЕТАЛ ДОО Скопје
MK/T/ 2008/1619
MK/T/ 2008/1620
Deutsche Telekom AG,MK/T/ 2008/1621
MK/T/ 2008/1622
BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska
industrija, dionicko drustvo
MK/T/ 2008/1625
Друштво за производство, трговија
и услуги ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
MK/T/ 2008/1626
MK/T/ 2008/1627
MK/T/ 2008/1628
British American Tobacco (Brands)
Limited
MK/T/ 2008/1629
British American Tobacco (Germany)
GmbH
MK/T/ 2008/1630
MK/T/ 2008/1631
Друштво за градежништво, трговија и
услуги АЛХЕМИКА-ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ
Скопје
MK/T/ 2008/1633
КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје
MK/T/ 2008/1636
PLAYBOY ENTERPRISES 			
INTERNATIONAL, INC.
MK/T/ 2008/1655
Друштво за производство, тговија и
услуги ВИПРО ДООЕЛ
MK/T/ 2008/1666
Vanity Fair, Inc, (a Delaware corporation)
MK/T/ 2008/1676
Агенција за обезбедување на имоти и
лица ИСГ БРАНИТЕЛ МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/248
MEGGLE AG
Thomson Finance S.A.
Trgovski marki

MK/T/ 2008/389
MK/T/ 2008/392
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Societe des Produits Nestle S.A.
MK/T/ 2008/604
КИРИЛ АРСОВ
MK/T/ 2008/676
ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG
MK/T/ 2008/677
Друштво за компјутерски услуги
ЕНТЕРНЕТ ДОО Скопје
MK/T/ 2008/685
MK/T/ 2008/686
MK/T/ 2008/687
Reckitt & Colman (Overseas) Limited
MK/T/ 2008/695
MK/T/ 2008/696
Ford Models, Inc.

MK/T/ 2008/715
ASTRAZENECA UK LIMITED
MK/T/ 2008/755
MK/T/ 2008/756
ГАЛАФАРМ дооел Скопје
MK/T/ 2008/786
“МАДОНА ’95” ДООЕЛ Ангелина
експорт-импорт Скопје Уметничка
галерија и антикварница
“БЕЗИСТЕн”
MK/T/ 2008/809
“КАЛАБЕР” ДООЕЛ Скопје Вински
ресторан “НАНА”
MK/T/ 2008/810
ДПТУ “ВЕДРО МИЛК” ДООЕЛ увозизвоз Куманово
MK/T/ 2008/813
Друштво за организирање на
туристички патувања и продажба на
билети ВОЈАЖЕР ТУРИСТИК СЕРВИС
ДОО Скопје
MK/T/ 2008/841
БЈ ТОБАКО

MK/T/ 2008/844
MK/T/ 2008/845
MK/T/ 2008/846
MK/T/ 2008/847
MK/T/ 2008/848
MK/T/ 2008/849
MK/T/ 2008/850
MK/T/ 2008/851
MK/T/ 2008/852
MK/T/ 2008/853
MK/T/ 2008/854
MK/T/ 2008/855
MK/T/ 2008/856
MK/T/ 2008/857
MK/T/ 2008/858
MK/T/ 2008/859
MK/T/ 2008/860
MK/T/ 2008/861
MK/T/ 2008/862
MK/T/ 2008/863
Pregledi
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МК “ЗЕН” ДОО Штип

MK/T/ 2008/864

Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ,
ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА
MK/T/ 2008/869
Сашо Бањански

MK/T/ 2008/885

МАРАТОН ГРОУП ДООЕЛ - Скопје
MK/T/ 2008/906
ЛАСОИ Д.О.О. Скопје MK/T/ 2008/912
ПЦЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2008/932
Друштво за трговија и услуги АПЕКС
МК ДОО Скопје
MK/T/ 2008/960
Друштво за развој и поврзување
на кабловски системи ГЛОБАЛ
КОМЈУНИКЕЈШНС НЕТВОРКС ДООЕЛ
Скопје
MK/T/ 2008/967
Друштво за производство услуги и
трговија КРИН ПРОИЗВОДСТВО ДОО
увоз-извоз
MK/T/ 2008/975
СЕКЈУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО
MK/T/ 2008/984

Pregledi

Trgovski marki
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trGOVski MaRKI
TRGOVSKI
MARKI

Vo soglasnost so ~lenot 147 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben
vesnik na Republika Makedonija”, br.47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za industriska
sopstvenost gi objavuva podatocite za priznaenite prava na trgovski marki.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za trgovski marki (WIPO standard ST.60):
(111) Registarski broj na dokumentot 		
(151) Data na registrirawe
(181) Data na va`ewe (o~ekuvano)
(186) Data na istekot na prodol`uvaweto (o~ekuvano)
(210) Broj na prijavata				
(220) Data na podnesuvawe
(230) Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo		
(300) Pravo na prvenstvo: data, dr`ava, broj
(450) Data na objavuvawe
(510, 511)Broevite na klasite po me|unarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi
(Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite
(540) Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod
(551) Oznaka za prijava na kolektivena trgovska marka
(560) Oznaka za trodimenzionalena trgovska marka
(580) Data na donesuvawe re{enie so koe se vpi{uva sekoja promena vo registarot
(591) Nazna~uvawe na bojata, odnosno kombinaciite na boi
(600) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ
(data ex-YU broj na prijavata/isprava/re{enie)
(732) Nositel na pravoto
(740) Zastapnik
(770) Ime i adresa na prethodniot nositel
(791) Ime i adresa na steknuva~ot na licencata

____________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Trgovski marki
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(111) 15234

(151) 30/12/2008

(591) сива, бела и зелено-плава

(210) TM  2002/113

(220) 21/02/2002

(551) индивидуална

(181) 21/02/2012

(510, 511)
кл. 6   обични метали и нивните легури; метални
градежни
материјали;
метални
преносни
конструкции; метални материјали за железнички
шини; жици и кабли од обичен метал; браварски
производи; мали метални производи; метални
цевки; каси; производи од метал, што не се
опфатени со другите класи; руди

(450) 28/02/2009
(732) Pfizer Products Inc., a corporation organized
and existing under the laws of the State of
Connecticut
Eastern Point Road, Groton of Connecticut 06340,
US
(740) АЛКАЛОИД
А.Д.
Скопје
Македонски” 12, 1000, Скопје

ул.”Александар

(540)

ELLEQUA

(151) 13/01/2009

(210) TM  2002/1015

(220) 25/12/2002
(450) 28/02/2009

(732) Minerva S.A. Edible Oils Enterprises

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни прозиводи и
супстанциии
(151) 18/12/2008

(210) TM  2002/500

(111) 15396

(181) 25/12/2012

(551) индивидуална

(111) 15296

кл. 40   обработка на материјали

31 Valaoritou Str., Metamorphosis Attikis 144 52, GR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(220) 01/07/2002

FAST

(181) 01/07/2012
(450) 28/02/2009
(732) Трговско друштво за призводство трговија и
услуги КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДИМИТАР ДООЕЛ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   масла за јадење и масти; премази за
јадење; маргарин

ул.  Индустриска бб, Гевгелија, MK
(540)

(111) 15496

ХИДРОПЛАСТ

(210) TM  2002/1028

(450) 28/02/2009

(510, 511)
кл. 1 сурови пластични материи (полиетиленски и
полипропиленски црева и цевки)
кл. 17 полуфабрикати од пластични материјали,
свитливи неметални цевки (полиетиленски и
полипропиленски црева и цевки)
кл. 37 инсталациски услуги (монтажа и проек–
тирање на водоводни и канализациони системи)

(210) TM  2002/826

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

(151) 30/12/2008
(220) 29/10/2002
(181) 29/10/2012

(591) жолта, темно и светло зелена, бела, окер,
портокалова и црна

(450) 28/02/2009

(551) индивидуална

(732) SIDENOR STEEL PRODUCTS MANUFACTURING
COMPANY S.A.
115 Kifisias Avenue, Athens, GR
(740) ЧАКМАКОВА   БИЛЈАНА, АДВОКАТ ул.”8-ма
Ударна бригада” 43/3 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(220) 27/12/2002
(181) 27/12/2012

(551) индивидуална

(111) 15289

(151) 20/01/2009

(510, 511)
кл. 29 француска салата
(111) 15248
(210) TM  2004/1028

(151) 31/12/2008
(220) 22/12/2004
(181) 22/12/2014
(450) 28/02/2009

(732) Друштво за продукција, маркетинг, трговија и
услуги РЕПУБЛИКА ДООЕЛ Скопје

15234

Trgovski marki

Glasnik,
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уреди за брзо предзагревање за дизел систем
за стартирање, дизел системи за стартирање,
роботи за монтажа, контролори на роботни тела,
хидраулични машини, инструменти и нивни
делови и опреми; пумпи и нивни делови и опреми;
компресори, наизменични компресори, ротациони
компресори и нивни делови и опреми; вентилатори
и нивни делови и опреми; земјоделски и градежни
машини и инструменти и нивни делови и опреми;
системи за вбризгување дизел гориво кај мотори
со внатрешно согорување, in-line видови пумпи
за вбризгување гориво, пумпи за вбризгување
гориво без брегасти оски, електронски системи
за вбризгување гориво кај мотори со внатрешно
согорување

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

SUBMARINES SMS GAME
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 игри и играчки; производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени со другите класи;
украси за елка

(111) 15477

(151) 16/01/2009

кл. 38 телекомуникации

(210) TM  2005/241

(220) 15/04/2005

кл. 42 научни и технолошки услуги, истражувања
и планирање што се однесуваат на истите; услуги
за индустриски анализи и истражување и развој на
компјутерски хардвер и софтвер; правни услуги
(111) 15464

(151) 16/01/2009

(210) TM  2005/148

(220) 08/03/2005
(181) 08/03/2015

(181) 15/04/2015
(450) 28/02/2009
(732) „ДАНОН СЕРДИКА” АД
ул. „Охридско езеро” 3 Софиа, BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(450) 28/02/2009
(732) Bosch Corporation
3-6-7, Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7   мотори (освен копнени возила) и нивни
делови и опреми; мотори со внатрешно
согорување, мотори на бензин, дизел мотори и
нивни делови и опреми; дизел гориво, системи
за вбризгување; дистрибутерски тип пумпи за
вбризгување гориво, пумпи за вбризгување,
за мотори со внатрешно согорување, пумпи за
вбризгување, без брегасти осовини, електронски
командни системи за вбризгување гориво, системи
за контрола на брзината на вбризгувањето
со тајминг, млазници, држачи за млазници;
електронски системи за вбризгување бензин,
пумпи за гориво, инјектори на гориво, апарати
за тестирање, за вбризгување дизел гориво,
испитувачи на пумпи, испитувачи на млазници,
апаратура за тестирање мотори со внатрешно
согорување; пумпи за употреба кај хидраулична
опрема, запчасти пумпи, вентили за промена
на правецот, контролни вентили со управувач,
соленоидни
вентили,
електрохидраулични
контролни апарати со запирач, вентили за
контрола на правец, алати за обработка, алати
за обработка со акустични емисиони сензори;
стартери за мотори со внатрешно согорување,
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(591) кафена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   биена павлака; булјон; сок од домати за
готвење; пире од домати; желе за прехранбени
цели; желе од месо; желе од свинско месо
(пача); кандирано овошје; конзерви со зеленчук;
продукти од зеленчук за супа; салати од зеленчук;
сокови од зеленчук за готвење; зеленчуци,
конзервирани зеленчуци, обработени зеленчуци,
сушени; масло од какао; кефир (млечен пијалак
од ферментирано млеко); кисело млеко; компоти;
концентрати за булјони; кумис (млечен пијалак
од ферментирано млеко од кобила); маргарин;
мармалад; крем од масло; масло; млечни
пијалаци (со преовладувачка содржина на
млеко); млечни продукти; млеко; палмово масло;
палмово масло за прехранбени цели; паста од
наут; паштета од црн дроб; овошна пулпа; овошје
во конзерва; овошје, конзервирано во алкохол;
желе од овошје; овошни салати; свежо замрзнато
овошје; растителни масла за прехранбени цели,
саламури; салати; свинска маст за прехранбени
цели; свинско месо; слатко (џемови); слатко од
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џинџифил (мирудија), сончогледово масло за
прехранбени цели, смеши што содржат масти
за мачкање на парчиња леб; павлака (млечни
производи); супи, неварени; алва од сусам; масло
од сусам; туршија, маринирани зеленчуци (со
мирудии за јадење); масло од ф’стаци; ајвар;
масло од пченка; масло од чоколада со јатки;
пире од јаболко
кл. 30 сенф; сос од домати; квасец; замрзнато
кисело млеко; пијалаци од какао; пијалаци од
какао со млеко; производи од какао; кафе; кечап,
крем карамел; мајонез; марципан; мед; пијалаци
од кафе со млеко; пијалаци што содржат кафе;
овесна каша со млеко за прехранбени цели;
пудинзи; светол џем; сладолед; сладолед во
прав за прехранбени цели; сосови; сосови за
месо; сосови за салата; студен чај; фондан (меки
ароматизирани бонбони); пијалаци од чај; чај;
чоколада пијалаци од чоколада; пијалаци од
чоколада со млеко
кл. 32
аперитиви, безалкохолни пијалаци;
бадемово млеко; безалкохолни овошни екстракти;
безалкохолни овошни пијалаци; пиво; води (за
пиење); газирана вода; газирана минерална вода;
сос од домати; сокови од зеленчук; изотонични
пијалаци; коктели (безалкохолни); лимонади;
вода со литиум; пиво од слад; каша од слад;
минерална вода; маст; овошни нектари; овошни
сокови; сајдер, сарсапарила; сирупи за лимонади;
сирупи за пијалаци, пијалаци од сурутка; трпезни
минерални води; млеко од ф’стаци; екстракт од
хмељ за приготвување пиво; шербети
(111) 15478
(210) TM  2005/242

(151) 16/01/2009
(220) 15/04/2005
(181) 15/04/2015
(450) 28/02/2009

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

(591) сина, зелена, бела, жолтокафена, портокалова,
жолта и кафена
(551) индивидуална

15478

(510, 511)
кл. 29 мелени бадеми; сланина; белка од јајце;
биена павлака; бујон; водни животни со черупка;
градинарски мирудии, конзервирани; грав,
конзервиран; печурки, конзервирани; дивеч; сок
од домати за готвење; пире од домати; домашни
птици (неживи); екстракти од диви растенија за
прехранбени цели, желеа за прехранбени цели;
желеа од месо; желеа од свинско месо (пача);
животинска коскена срж за прехранбени цели;
жолчка од јајце; кандирано овошје; конзерви со
зеленчук; продукти од зеленчук за супа; салати
од зеленчук; сокови од зеленчук за готвење;
зеленчуци, конзервирани; зеленчуци, обработени;
зеленчуци, сушени; зејтин за прехранбени
цели; масло од какао; чипс од компири; лушпи
од компири; компири, надолжно сечкани за
пржење во фритеза; кефир (млечен пијалак од
ферментирано млеко); кисела зелка; кесело
млеко; кокос, сушен; маст од кокос; масло од кокос;
зејтин од кокос; компот од боровинки; компоти;
концентрати за бујони; корнишони; кренвиршли;
крокети; кумис (млечен пијалак од ферментирано
млеко од кобила; крвавица; лангусти (неживи);
леќа, конзервирана; лук, конзервиран; маст за
прехранбени цели, маргарин; мармалад; крем
од масло; маслинки, конзервирани; варено
(стерилизирано месо за домашни цели); масло;
месни екстракти; месо; месо во конзерви; месо
конзервирано; миди (неживи); млечни пијалоци
(со преовладувачка содржина на млеко); млечни
продукти; млеко; морски краставици; масло од
репка за прехранбени цели; омари (неживи); солена
риба; солено месо; палмово масло; палмово
масло за прехранбени цели; панирани салами;
паштета од црн дроб; пектин за прехранбени
цели; пире во прав; овошна пулпа; овошен чипс;
овошје во конзерва; овошје конзервирано во
алкохол; желеа од овошје; овошни кори; овошни
салати; протеин за консумација; свежо замрзнато
овошје; птичји гнезда за прехранбени цели;
раковидни морски животни (неживи); раститетлни
масла за прехранбени цели, ракови (неживи);
риба (нежива); риба тон; риба конзервирана; риба
обработена за продолжено чување; желатин од
риба; филе од риба; саламури; салати; сардини;
свинска маст за прехранбени цели; свинско месо;
сирење, кашкавал; сириште; скариди (неживи);
сос од домати; скариди, цели (неживи); слатко
(џемови); слатко од џинџифил; сончогледово
масло за прехранбени цели, смеси коси содржат
масти за мачкање на парчиња леб; павлака
(млечни производи); соја во зрна, конзервирана,
со прехранбени цели; суво грозје; стриди
(неживи); супи, неварени; алва од сусам; масло
од сусам; сомга; прашок за прехранбени цели
(полен); тартуфи, конзервирани; туршија, силно
зачинета (маринирани зеленчуци со зачини за
јадење); маринирани смеси од зеленчук; грав,
конзервиран; урми; ф’стаци, обработени; масло
од ф’стаци; ајвар; харинга; храна од риба за
консумирање; прехранбени производи од риба;
крцкави компири, пржени; масло од пченка; црн
дроб; шкембе (шкембе чорба); масло од чоколадо
со јатки; шунка од бут; пире од јаболко; светол
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џем; миди за јадење (неживи); јатки обработени
(за консумација); јајца; јајца од полжав; прав од
јајца, зеленчук за прехранбени цели
кл. 30  аромати за кафе; аромати за пијалоци, со
исклучок за етерични масла; аромати за слатки,
со исклучок за етерични масла; ароматични
додавки за храна; бисквити од бадеми; бадемови
слатки, тесто од бадеми; зачин; пивски оцет;
бисквити; бисквити од слад; бонбони; брашно
за прехранбени цели; брачно од зрнести
култури; брашно од житни растенија; брашно од
тапиока за прехранбени цели; брашно; ванилин;
ванилија; вафли; презла; сенф; готварска сол;
гриз; џинџифил (мирудија); леб од џинџифил
(мирудија); домашни изработки од тесто, пецива;
екстракти од брашно; брашно од јачмен; квасец;
замена за кафе; замрзнато кисело млеко; шеќер;
слатки од шеќер; лушпи од зрна (корнфлекс);
зрнести производи, индиско оревче; какао;
пијалаци од какао; пијалаци од какао со млеко;
производи од какао; канела; карамели (бонбони);
тврда карамела; пире во прав (300114,Potato flour
for food); кафе; кечап; кифли; козинакови кифли со
суво грозје; крекери (тенки, суви бисквити); крем
карамел, кристализиран шеќер, за прехранбени
цели; кус-кус; кари; слатки производи; мраз за
освежување; мраз, природен или вештачки; лут
зачин; мајонез; изработки од макарони; макарони;
малтоза; марципан-мед-меласа за прехранбени
цели; мелничарски производи од брашно; мента за
исработка на слатки; бонбони од мента; пијалоци
од кафе со млеко; пијалоци кои содржат кафе;
природни засладувачи; нишесте за прехранвени
цели; храна која содржи нишесте; храна која што
содржи производи од нишесте, бел јачмен, бел
овес; обични бисквити; овес; овесна каша со
млеко за прехранбени цели; лушпи од овес; храна
од овес; брашно од овес; ориз; оризова пита; оцет;
палачинки, питулици; паста од наут (сланутокхумус); пикантни зачини; пирошки (баници)
од месо, зеленчук и овошје; полнети пирошки
(пита, пирошка); пирошки полнети со месо; пици;
овошни желеа; пити од овошје; пралини; прашак
за сладолед; производи за слатки во форма на
прав; полнети ролати; прополис (саќе од пчела
за прехранбени цели); пудинзи; пуканки; пита од
пченица, брашно; равиоли; саго; сендвичи; брашно
од синап; слаткарски изработки; слаткарски
изработки за украси за божиќни елки; слатки
(торти, кекси, пасти); слатки, пасти; сладолед;
сладолед во прав за прехранбени цели; смеса од
зрнести производи, јатки, суво овошје (мусли); сос
од соја; брашно од соја; сосови; сосови за месо;
сосови за салата; шпагети; стабилизатори за
подготвување биена павлака; студен чај; двопек;
табуле; тако; тапиока; тестенини; тесто за слатки,
тортиља; тврд карамел; фиде во ленти; фондат
(меки ароматизирани бонбони); изработки за
слатки од фстак - алва леб; пченка; лушпи од
пченка; брашно од пченка; пијалаци од чај; чај;
црн пипер; чипс; чоколада; пијалаци од чоколада
со млеко; украси за слатки за јадење
кл. 32 aперитиви, безалкохолни; бадемово млеко;
безалкохолни пијалаци -безалкохолни овошни
екстракти; безалкохолни овошни пијалаци;
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пиво; води (за пиење); газирана вода; газирана
минерална вода; сок од домати; есенции за
приготвување на пијалаци, сокови од зеленчук;
егзотични пијалаци; коктели безалкохолни;
лимонади; вода со литиум; пиво од слад; каша од
слад; минерална вода; овошни нектари; овошни
сокови; прав за подготвување пенливи пијалаци;
сајдер, сарсапарила; сирупи за лимонади; сирупи
за пијалаци; пијалаци од сурутка; таблети за
шумливи пијалаци; трпезни минерални води;
кисели води; млеко од ф’стаци; екстракти од
хмељ за приготвување пиво; шербети
(111) 15290

(151) 30/12/2008

(210) TM  2005/309

(220) 04/05/2005
(181) 04/05/2015
(450) 28/02/2009

(732) WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 079400874, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

TORISEL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за третирање
на рак (канцер) и болести и нарушувања на
централниот нервен систем; антиинфламаторни
фармацевтски препарати
(111) 15395
(210) TM  2005/367

(151) 30/12/2008
(220) 24/05/2005
(181) 24/05/2015
(450) 28/02/2009

(732) Стопанска Банка АД-Скопје
ул.”11 Октомври” бр.7, Скопје, MK
(540)

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36  одобрување на кредит со картичка
(111) 15486

(151) 21/01/2009

(210) TM  2005/394

(220) 27/05/2005
(181) 27/05/2015
(450) 28/02/2009

15486
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(732) Друштво за производство, трговија и услуги
„КРИСТАЛ КОМПАНИ” Сејит ДООЕЛ експортимпорт
Ул.”ЈНА” бр. 162, Гостивар , MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

OVALEKS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  алги (екстракти од алги) за исхрана, алгинати
/соли на алгенска киселина/ за исхрана, арашид
(путер од арашид), белка од јајце, белтачини за
прехранбена употреба, бистри супи /бујони/,
бистри супи /бујони/ (состојки за подготвување
бујони), варен зеленчук, варено овошје, говедски
супи, грозје /суво/, дага (морска школка) /неживи/,
дивеч, ѓумбир /џем/, желатин за исхрана, желиња
за исхрана, живина (месо од живина), жолчки
од јајце, замрзнато овошје, зашеќерено овошје,
зеленчук (салата од зеленчук), изматен шлаг,
јадења врз база на риба, јајца, јајца во прав,
јастози (морски ракови) /не живи/, јогурт, кавијар,
казеин за исхрана, какао-путер, кефир, кисела
зелка, кокос (сушен кокосов орев), кокосов путер,
кокосова маст, кокосово масло, колбаси /месни/,
конзервиран грашок, конзервиран зеленчук,
конзервирана еленска печурка, конзервирана
соја во зрно за исхрана, конзервирани бобинки,
конзервирани шампињони /печурки/, конзервирано
градинарско зелје, концентрати за супи /бујони/,
кора од лимон или портокал, коски (масло од коски)
за јадење, краставички (кисели), кристализирано
овошје, кромид /зеленчук/ конзервиран, леќа
/зеленчук/ конзервирана, лов (дивеч), лој (за
јадење), лосос, маргарини, мармалад, масла
за јадење, маслинки (конзервирани маслинки),
масло од маслинки /за јадење/, масти за јадење,
мекотели за јадење /неживи/, месо, месо
(замрзнато), месо (конзервирано месо), месо
(месен сок), месо (месни екстракти), млеко, млеко
(сурутка), млеко од кобила, млечни напивки во кои
преовладува млеко, млечни производи, мозок за
употреба во исхраната, морски ракови /неживи/,
мрсни супстанцииии за производство на масти за
јадење, мушули /неживи/, овошје (конзервирано во
алкохол), овошје (конзервирано овошје), овошна
каша, овошни желиња, овошни кришки, овошни
салати, ореви (подготвувани   ореви),   остриги
/неживи/, павлака /млечни производи/, палмини
ореви (масло од палмини ореви) /прехранбена
намирница/, палмино масло /исхрана/, паштета
(паштета од џигер), пектини за прехранбени цели,
пиклес /мирудии/, пире од трпки, подготвуван
арашид, подготвувани бадеми, полжави (јајца од
полжави) за јадење, прехранбени масти, протеини
за исхрана на живината, пруг /вид морски рак/
нежив, путер, путер (кајмак за путер), путер од
арашид, пушено месо, пченка (пченкарно масло),
растителни сокови за кујна, репка (масло од репка)
за јадење, риба, риба (конзервирана риба), рибин
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лепак за употреба во исхраната, рибини филети,
риболов (производи добиени со риболов), розови
ракови /неживи/’рскавци /крокети/, салами,
саламурење, салати од зеленчук, сало, сардела
(мала), сардини, свинско месо, сезамово масло,
сиви морски ракови /неживи/, сирење,   сириште
/употребено/, сланина, слатководни ракови /не–
живи/, смеши што содржат масти наменети за
мачкање на леб, сончоглед (масло од сончоглед)
за јадења, сувомесни производи, сувомесни
производи, супи од зеленчук, супи од зеленчук
(состојки за подготвување супи од зеленчук),
сушен зеленчук, тофи, трипици, трпки (сок од
трпки), туна, урми, харинги, цветен прав подготвен
за употреба во исхраната, црн дроб,   черупки
/ракови/ неживи, чипс /пржени компири/, школки
(неживи), џем
кл. 30 алги /мирудија/, анис за посипување, анис
/зрнца/, арашид /слатки врз база на арашид/,
ароматични препарати за употреба во исхраната,
ароми за слатки (различни од етеричните масла),
ароми /мирудии/ (различни од етеричните масла),
бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми
пржени во шеќер, бадемово тесто, бело кафе,
бисквити, бобинки (брашно од бобинки), божиќни
дрва (слатки за украсување на божиќните дрва),
бонбони, брашно (јадења врз база на брашно),
брашно (најфино пченкарно брашно), брашно од
синап, бриоши /печиво/, ванилија /арома/, ванилин
/надоместок за ванилија/, вафли, врзивни средства
за колбаси, гликоза за употреба во исхраната,
гриз, гуми за џвакање, двопек /препечен леб/,
диви ореви за употреба во   исхраната,    ѓумбир   
/мирудија/, екстракти за исхрана /со исклучок на
етеричните есенции и масла/, екстракти на слад за
употреба во исхраната, жита (приправки од жита),
жита (снегулки од сушени жита), жито (брашно од
жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење
на прехранбени продукти, зоб (продукти врз база
на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени
снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен
/толчен/, јачмено брашно, јуфки, какао, какао
(пијалоци врз база на какао), какао (производи
од какао), какао со млеко, карамел бонбони, кари
/мирудија/, кафе, кафе (ароми), кафе надоместок
за кафе), кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе
(растителни производи кои го заменуваат кафето),
кафе /зелено/, кашички врз база на млеко за
јадење, квасец, керевиз (сол  од   керевиз),   кечап
/сос/, компирово брашно за употреба во исхраната,
копра, кускус, ладни пијалоци /шербет/, леб,
мајонез, мацарони, малтоза, марципан /слатки
од шеќер и бадем/, матена павлака (производи
за зацврстување на матената павлака), матична
млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска
употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа
(сируп од меласа), мелена пченка, мента (бонбони
од мента), мента за слатки, месни пити, мирудии,
мирудии, мирудии, ароматични, морска вода за
кујна, морски оревчиња, мраз за ладење,   мраз
/прехранбен/, некиснет леб, овошни слатки, ориз,
оцет, палачинки, пастили    /бонбони/,    пенушка
/герма/, пивски оцет, пијалоци (ароми за пијалоци)
различни од етеричните масла, пијалоци врз
база на какао, пијалоци врз база на кафе, пимент
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(зачин), пиперка /мирудија/, пица, погача /од жито/
за употреба во исхраната, прехранбено брашно,
пржена пченка, природни засладувачи, прополис
/производ на пчела/ за употреба на луѓето,
пудинзи, пченкарни пуканки /поп - корн/, пченкарни
снегулки, пченкарно брашно, пченкарно брашно
за луѓето, равиоли /тестенина/, саго /скроб од
семе на саго - палма/, салати (сосови за салати),
саќести слатки, сендвичи, сенф, ситни јуфки,
скроб за преупотреба во исхраната, скроб за
употреба во исхраната, скробни производи за
употреба во исхраната, слад (екстракт на слад)
за исхрана, слад (колачи од слад) за исхрана,
слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за
сладолед), сладолед (средства за зацврстување
на сладоледот), слаткарски производи, слатки,
слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто
за слатки), слатки од бадем, смекнување на месо
(производи за смекнување на месото за употреба
во домакинството), соја (брашно од соја), сол за
конзервирање прехранбени продукти, сол /за во
јадење/, сосови од репки, сосови /со исклучок
на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров
мраз, природен или вештачки, тапиока, тапиока
(брашно од тапиока) за исхрана, тестенини,
тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за
јадење/ за слатки, фабрика за брашно (производи
на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино
ситно печиво, фондани /врста бонбони/, цикорија
/сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер”
црн шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/,
чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни
пијалоци, чоколадно млеко /напивка/, чоколада
шајчиња, шафран /мирудии/, шеќер, шеќер /жолт/
за употреба во исхраната, шеќерни производи,
шеќерни производи за украсување божиќни дрва,
шоу - шоу /мирудија/, шпагети
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
на: алги (екстракти од алги) за исхрана, алгинати
/соли на алгенска киселина/ за исхрана, арашиди
(путер од арашид), белка од јајце, белтачини за
прехранбена употреба, бистри супи /бујони/,
бистри супи /бујони/ (состојки за подготвување
бујони), варен зеленчук, варено овошје, говедски
супи, грозје /суво/, дага (морска школка) /неживи/,
дивеч, ѓумбир /џем/ желатин за исхрана, желиња
за исхрана, живина (месо од живина), жолчки
од јајце, замрзнато овошје, зашеќерено овошје,
зеленчук (салата од зеленчук), изматен шлаг,
јадења врз база на риба, јајца, јајца во прав,
јастози (морски ракови) /не живи/, јогурт, кавијар,
казеин за исхрана, какао-путер, кефир, кисела
зелка, кокос (сушен кокосов орев), кокосов путер,
кокосова маст, кокосово масло, колбаси /месни/,
конзервиран грашок, конзервиран зеленчук,
конзервирана еленска печурка, конзервирана
соја во зрно за исхрана, конзервирани бобинки,
конзервирани шампињони /печурки/, конзервирано
градинарско зелје, концентрати за супи /бујони/,
кора од лимон или портокал, коски (масло од коски)
за јадење, краставички, /кисели/, кристализирано
овошје, кромид /зеленчук/ конзервиран, леќа
/зеленчук/ конзервирана, лов (дивеч), лој (за
јадење), лосос, маргарини, мармалад, масла
за јадење, маслинки (конзервирани маслинки),
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масло од маслинки /за јадење/, масти за јадење,
мекотели за јадење /неживи/, месо, месо
(замрзнато), месо (конзервирано месо), месо
(месен сок), месо (месни екстракти), млеко, млеко
(сурутка), млеко од кобила, млечни напивки во кои
преовладува млеко, млечни производи, мозок за
употреба во исхраната, морски ракови /неживи/,
мрсни супстанцииии за производство на масти за
јадење, мушули /неживи/, овошје (конзервирано во
алкохол), овошје (конзервирано овошје), овошна
каша, овошни желиња, овошни кришки, овошни
салати, ореви (подготвувани   ореви),   остриги
/неживи/, павлака /млечни производи/, палмини
ореви (масло од палмини ореви) /прехранбена
намирница/, палмино масло/исхрана/, паштета
(паштета од џигер), пектини за прехранбени цели,
пиклес /мирудија/, пире од трпки, подготвуван
арашид, подготвувани бадеми, полжави (јајца од
полжави) за јадење, прехранбени масти, протеини
за исхрана на живината, пруг /вид морски рак/
нежив, путер, путер (кајмак за путер), путер од
арашид, пушено месо, пченка (пченкарно масло),
растителни сокови за кујна, репка (масло од репка)
за јадење, риба, риба (конзервирана риба), рибин
лепак за употреба во исхраната, рибини филети,
риболов (производи добиени со риболов), розови
ракови /неживи/*рскавци /крокети/, салами,
саламурење, салати од зеленчук, сало, сардела
(мала), сардини, свинско месо, сезамово масло,
сиви морски ракови /неживи/, сирење, сириште
/употребено/,    сланина,     слатководни   ракови
/неживи/, смеши што содржат масти наменети за
мачкање на леб, сончоглед (масло од сончоглед)
за јадење сувомесни производи, сувомесни
производи, супи од зеленчук, супи од зеленчук
(состојки за подготвување супи од зеленчук), сушен
зеленчук, тофи, трипици, трпки (сок од трпки),
туна, урми, харинги, цветен прав подготвен за
употреба во исхраната, црн дроб, черупки /ракови/
неживи, чипс /пржени компири/, школки (неживи),
џем, алги /мирудија/, анис за посипување, анис
/зрнца/, арашид /слатки врз база на арашид/,
ароматични препарати за употреба во исхраната,
ароми за слатки (различни од етеричните масла),
ароми /мирудии/ (различни од етеричните масла),
бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми
пржени во шеќер, бадемово тесто, бело кафе,
бисквити, бобинки (брашно од бобинки), божиќни
дрва (слатки за украсување на божиќните дрва),
бонбони, брашно (јадења врз база на брашно),
брашно (најфино пченкарно брашно), брашно од
синап, бриоши /печиво/, ванилија /арома/, ванилин
/надоместок за ванилија/, вафли, врзивни средства
за колбаси, гликоза за употреба во исхраната,
гриз, гуми за џвакање, двопек /препечен леб/,
диви ореви за употреба    во   исхраната, ѓумбир
/мирудија/, екстракти за исхрана /со исклучок на
етеричните есенции и масла/, екстракти на слад за
употреба во исхраната, жита (приправки од жита),
жита (снегулки од сушени жита), жито (брашно од
жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење
на прехранбени продукти, зоб (продукти врз база
на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени
снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен
/толчен/, јачмено брашно, јуфки, какао, какао
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(пијалоци врз база на какао), какао (производи од
какао), какао со млеко, карамел   бонбони, кари
/мирудија, кафе, кафе (ароми), кафе надоместок
за кафе), кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе
(растителни производи кои го заменуваат кафето),
кафе /зелено/, кашички врз база на млеко за
јадење, квасец, керевиз   (сол од  керевиз),   кечап
/сос/, компирово брашно за употреба во исхраната,
копра, кускус, ладни пијалоци /шербет/, леб,
мајонез, мацарони, малтоза, марципан /слатки
од шеќер и бадем/, матена павлака (производи
за зацврстување на матена павлака), матична
млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска
употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа
(сируп од меласа), мелена пченка, мента (бонбони
од мента), мента за слатки, месни пити, мирудии,
мирудии /зачини/, мирудии, ароматични, морска
вода за кујна, морски оревчиња, мраз за ладење,
мраз /прехранбен/, некиснет леб, овошни слатки,
ориз, оцет, палачинки, пастили /бонбони/, пенушка
/герма/, пивски оцет, пијалоци (ароми за пијалоци)
различни од етеричните масла, пијалоци врз
база на какао, пијалоци врз база на кафе, пимент
(мирудија) пиперка /мирудија/, пица, погача /од
жито/ за употреба во исхраната, прехранбено
брашно, пржена пченка, природни засладувачи,
прополис /производ на пчела/ за употреба на
луѓето, пудинзи, пченкарни пуканки /поп - корн/,
пченкарни снегулки, пченкарно брашно, пченкарно
брашно за  луѓето,   равиоли   /тестенина/,   саго
/скроб од семе на саго -палма/, салати (сосови за
салати), саќести слатки, сендвичи, сенф, ситни
јуфки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб
за употреба во исхраната, скробни производи за
употреба во исхраната, слад (екстракт на слад)
за исхрана, слад (колачи од слад) за исхрана,
слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за
сладолед), сладолед (средства за зацврстување
на сладоледот), слаткарски производи, слатки,
слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто
за слатки), слатки од бадем, смекнување на месо
(производи за смекнување на месото за употреба
во домакинството), соја (брашно од соја), сол за
конзервирање прехранбени продукти, сол /за во
јадење/, сосови од репки, сосови /со исклучок
на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров
мраз, природен или вештачки, тапиоца, тапиока
(брашно од тапиока) за исхрана, тестенини,
тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за
јадење/ за слатки, фабрика за брашно (производи
на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино
ситно печиво, фондани /врста бонбони/, цикорија
/сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер,
црн шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/,
чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни
пијалоци, чоколадно млеко /напивка/, чоколада,
шајчиња, шафран /мирудија/, шеќер шеќер /жолт/
за употреба во исхраната, шеќерни производи,
шеќерни производи за украсување божиќни дрва,
шоу - шоу /мирудија/, шпагети

(111) 15327

(151) 30/12/2008

(210) TM  2005/448

(220) 21/06/2005
(181) 21/06/2015
(450) 28/02/2009

(732) Трговско друштво за трговија, производство
и услуги на големо и мало ПРЕХРАМБЕНА
ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз
Скопје
ул. „Качанички пат” бб, 1000 Скопје, MK
(740) МИРЈАНА   МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце
Николов” бр. 75, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  желе и џемови
кл. 30  брашно и производи од жито и прашок за
печење
(111) 15331

(151) 30/12/2008

(210) TM  2005/449

(220) 21/06/2005
(181) 21/06/2015
(450) 28/02/2009

(732) Трговско друштво за трговија, производство
и услуги на големо и мало ПРЕХРАМБЕНА
ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз
Скопје
ул. „Качанички пат” бб, 1000 Скопје , MK
(740) МИРЈАНА   МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце
Николов” бр. 75, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  желе и џемови
кл. 30  брашно и производи од жито и прашок за
печење
(111) 15324
(210) TM  2005/451

(151) 30/12/2008
(220) 21/06/2005
(181) 21/06/2015
(450) 28/02/2009

(732) Трговско друштво за трговија, производство
и услуги на големо и мало ПРЕХРАМБЕНА
ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз
Скопје
ул. „Качанички пат” бб, 1000 Скопје , MK
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(740) МИРЈАНА   МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце
Николов” бр. 75, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  желе и џемови
кл. 30 брашно и производи од жито и прашок за
печење

(210) TM  2005/539

(151) 18/12/2008
(220) 08/07/2005
(181) 08/07/2015
(450) 28/02/2009

(732) Трговско
радиодифузно
ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје

друштво

А1

кл. 42 авторски права (регулирање на авторските
права), агенции за сместување /хотели, пансиони/,
архитектура, инженеринг, инженерски нацрти,
индустриски дизајн, индустриско обликување,
изградба (изработка нацрти за изградба),
истражување и развиток на нови производи
(трето лице), изнајмување софтвери, изработка
(конципирање) на софтвер, консултации во врска
со сметачи, лиценци за интелектуална сопственост
(отстапување
лиценци
за
интелектуална
сопставеност), модни цртачи (услуги на модните
цртачи), заверување изворни уметнички дела,
разработка на технички проекти, сметачи
(изнајмување сметачи), сметачи (програмирање
на сметачите), совети за градежништво, совети за
интелектуална сопставеност, цртачи на амбалажа
(услуги на цртачите на амбалажа)

ул. „Перо Наков” бр. 60, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, црвена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38  електронска пошта, емитување телевизиски
програми, изнајмување апарати за пренос на
пораки, кабловска телевизија, коминикации по
пат на сметачки терминали, новинарски агенции,
подвижна радио телефонија, пораки (пренос на
пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на
телеграми, радиофонски емисии, радиофонски
врски, радиотехнички служби, сметач (пренос
на пораки и слики со сметач), телефонски
служби, телефонски врски, телегафски служби,
телеграфски
врски,
телеграми
(праќање
телеграми), телекс служби, телевизиски емисии,
упатства за телекомуникации, централна база
на податоци (изнајмување време за пристап до
базите на податоци)
кл. 41 видео ленти (изнајмување на видео
ленти), видео ленти (производство на филмови
на видео ленти), видео ленти (снимање на
видео ленти), дискотеки (услуги на дискотеките),
забавни паркови /циркуси/, игри за пари, изложби
(организирање изложби) во културни или
воспитни цели, изнајмување радио и телевизиски
апарати, изнајмување стадиони, изнајмување
видео ленти, изложби(обезбедување на простор
за изложби), кампови за летување (услуги на
капмовите за летување /забава/, киностудија, кино
сали (користење на кино салите), киноапаратура
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(изнајмување киноапаратура и прибор), клубови
(услуги на клубовите) /забава или одгледување/,
книги   (изнајмување на книгите), коцкарници
/игри/ (услуги на коцкарниците), конференции
(организирање и водење конференции), конгреси
(организирање и водење конгреси), магнетоскопи
(изнајмување магнетоскопи), модни агенции
за уметници, монтажа на радио и телевизиски
програми,
музејски
услуги
/презентација,
изложби/, објавување текстови /текстови што
не се рекламни/, приредби (изнајмување декор
за приредби), приредби (одржување приредби),
преведувачки услуги, разговори (организирање
и водење разговори), разонода, разонода по
пат на радио, разонода по пат на телевизија,
репортерски услуги, семинари (организирање и
водење семинари), симпозиуми (организирање
и водење симпозиуми), слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното време),
студио за снимање (услуги на студио за снимање),
театарски претстави, тонски снимки (изнајмување
на тонските снимки), филмови (изнајмување
филмови)

(540)

(111) 15283

str. 141-241, fevruari 2009 Skopje

(111) 15247

(151) 18/12/2008

(210) TM  2005/879

(220) 17/11/2005
(181) 17/11/2015
(450) 28/02/2009

(732) Interseek d.o.o.
Stegne 31, Ljubljana, SI
(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат  ул. „Маршал Тито”
бр. 10/1-1, 1000, Скопје
(540)

ПОПАМЕТНО БАРАЈ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 опрема за обработка на информации,
сметачи; сметачки машини и/или програмска
опрема и додатоци што не се опфатени со другите
класи; сметачки периферни единици; снимени
сметачки операциски програми и/или системи;
сметачка програмска опрема наполнета преку
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сметачката мрежа; снимени сметачки програми
за пристап во базите со податоци на сметачка
мрежа; сметачки програми на магнетни или
оптички медиуми; телекомуникациски направи;
магнетни носачи на записи, магнетни дискови,
дискети, CD-а; CD-ROM-ови; чипови (делови на
интегрирани врски); читачи (сметачка опрема);
печатачи за сметачи; електронски бележници;
монитори
(терминали)
/сметачка
опрема/;
монитори (екрани) /сметачки програми/; сметачка
меморија; преснимени електронски публикации;
печатени обвивки; снимена сметачка програмска
опрема за управување на односи со клиентите,
достапна преку интернет пребарување; снимени
сметачки програми за обработка на електронска
пошта и односи со странки; снимена сметачка
програмска опрема за пребарување, имено
програмска опрема што му овозможува на
корисникот пребарување по сметачките мрежни
системи и глобалните телекомуникациски мрежи
(интернет) како и на системи со приватен пристап
(интранет); снимена сметачка програмска опрема
за зголемување на капацитетот на пребарувачот
и за подобрен пристап на сметачката мрежа
и интернет; сметачка програмска опрема за
пренос на информации преку интернет, сметачка
програмска опрема за собирање, индексирање,
анализа, чување, организирање и правење
достапни на сите видови информации добиени од
сметачки мрежни системи, особено од интернет
кл. 35   огласна дејност; водење комерцијални
работи, деловна администрација, писарнички
работи; услуги на агенции за огласување;
огласување по пошта; ажурирање рекламни
материјали, проширување на огласните градива;
давање огласен простор во наем; ценовни
анализи; професионално деловно советување;
деловно информирање; деловни сознанија;
деловнио пребарување; пребарувачки услуги
за деловни потреби; услуги на агенции за
посредување на комерцијални информации;
компилација на информации во сметачката база
на податоци; систематизација на информации во
сметачките бази на податоци; барање податоци
во сметачките датотеки (за други); непосредно
огласување по пошта; раширување на примероци;
репродуцирање на документи; административно
управување со сметачките датотеки; давање
машини за пишување и опрема во наем; on-line
огласување на сметачките мрежи; објавување
рекламни текстови; рекламни услуги; услуги на
рекламни агенции, огласување и промоција на
продажба на стоки и услуги што се нарачуваат
преку
електронски
средства
(е-трговија);
издавање огласувачки простор во електронските
комуникациски медиуми; помош и советување
на трети лица при набавките преку е-тргување;
услуги на посредување при купување преку етрговија; продожба на системи за примање
нарачки и продажба на производи и услуги;
продажба на системи за посредување на понуди
за понудувања (понуда и побарувачка) и дејности;
маркетински услуги, економска пропаганда,
деловни информациски услуги преку сметачки
мрежни системи
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кл. 38
телекомуникациски услуги, особено
електронски пренос на податоци, слики и
документи преку сметачките мрежи, сметачи и
нивни периферии и/или оператори на кабелски
системи; електронски пренос на податоци за
понуди и дејности; телекомуникациски услуги
преку сметачки терминали; телекомуникациски
услуги за пристап до електронско чувани
податоци, документи како податочни (пишани) и
звучни телекомуникации; услуги на електронска
пошта; сметачки нарачки преку телефон и
сметачкиот терминал како телекомуникациски
услуги; комуницирање преку сметачки терминали;
сметачко поткрепен пренос на известувања и
слики; услуги на огласни табли (телекомуникациски
услуги); испраќање пораки; пагинг услуги
(преку радија, телефони или други средства
на електронско комуницирање); собирање
и дистрибуција на новости и информации;
телекомуникациски услуги преку ISDN терминали,
дигиталнa телекомуникациска опрема, GSM
и други мобилни телекомуникациски направи,
сметачки терминали, радио и/или телевизиски
апарати; телекомуникациски услуги достапни до
електронско чувани податоци; документи како и
нивно прегледување; нудење телекомуникациски
поврзувања на глобални сметачки мрежи; нудење
пристап на корисникот на глобалната сметачка
мрежа; информации за телекомуникации; услуги на
насочување и поврзување при телекомуникации;
пренос на информации, содржани во сметачката
програмска опрема, преснимени од глобалната
сметачка мрежа (интернет услуги на пренос,
имено поставување и нудење информациски
портал на интернет)
кл. 42
развој, советување и проектирање
телекомуникациска опрема, сметачка и/или
програмска опрема како и информациски системи;
сметачко програмирање; учинок на составување,
одржување, сервисирање сметачки програмски
опреми; сметачки инженеринг; проектирање
сметачки и/или телекомуникациски системи;
советување на подрачјето на употребата на
сметачките машини и/или програмски опреми;
услуга во врска со воспоставување, одржување
и сервисирање на информациска структура и/
или мрежа, што не се во другите класи; сметачки
услуги пред се давање во наем пристапен час
кон сметачките бази на податоци; нудење повеќе
кориснички пристап на глобалната сметачка
мрежа за пренос и дистрибуција на широк спектар
информации; обликување веб страници за
информациски мрежи и системи на електронско
тргување; електронско чување на податоци и
документи како и електронско барање на податоци
и документи; индексирање и проверување на
информации на информациски мрежи; сметачка
обработка на податоци (истражувачка дејност);
техничко истражување за други во врска со
сметачите, сметачка опрема и додатоци како и
телекомуникациски направи; техничко управување
со базите на податоци; осовременување на
сметачки програмски опреми; собирање и нудење
информации во врска со сметачко програмската
опрема и сметачкото програмирање; собирање
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и нудење информации за пребарување од
подрачјето на информациската технологија;
обликување на сметачките системи; сметачки
системски анализи; претворање на податоци или
документи од физички на електронски медиуми;
инженерски и стручен учинок на подрачјето на
сметачката наука; нудење портал за текстови,
графика и други аудиовизуелни облици на
преставување во електронските медиуми, посебно
на интернет
(111) 15272

(151) 18/12/2008

(210) TM  2006/37

(220) 17/01/2006

кл. 35 огласување; водење работи; деловно
управување; канцелариски работи
осигурување; финансиски работи;
кл. 36
парични (монетарни) работи; работи врзани за
недвижности
кл. 38   телекомуникации, дистрибуција и
изнајмување опрема за телекомуникации,
вклучително истата и за радио и телевизија

(450) 28/02/2009
(732) Друштво за меѓународен транспорт и
шпедиција „Дени Интернационал” Страшко
ДООЕЛ Скопје

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

ул. „Жан Жорес”, бр.36, Скопје, MK
(540)

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

(591) сина, црна и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39  транспортни услуги, пакување и складирање
на стока, организирање патувања, брза пошта,
шпедиција (царинско посредување)
(151) 16/01/2009

(210) TM  2006/152

(220) 08/02/2006

(111) 15434

(151) 16/01/2009

(210) TM  2006/153

(220) 08/02/2006
(181) 08/02/2016

(181) 08/02/2016
(450) 28/02/2009
(732) T-Mobile International AG&Co.KG
Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(450) 28/02/2009
(732) T-Mobile International AG&Co.KG
Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

XTRACASH

XTRA24ACTIVE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   апарати и инструменти, електрични,
електронски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализација, контрола (инспекција) и настава
(вклучени во класата 9); апарати за снимање,
пренос, производство и репродукција на звук,
слика или податоци; машински-читливи носачи
на податоци; автоматски машини и механизми
за апарати што се задвижуваат со пара или со
жетони; регистар каси, сметачки машини, опрема
за обработка на податоци и компјутери
кл. 16   хартија, картон и производи од нив
(вклучени во класата 16); печатени работи;
печатени и/или жигосани, франкирани карти
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изработени од картон или пластика; книговезачки
материјал; фотографии; канцелариски материјал;
лепила за канцелариска или куќна употреба;
уметнички материјали; четки и четкички за боење
и цртање; машини за пишување и канцелариски
реквизити (освен мебел); материјали за обука и
настава (освен апарати); пластични материјали
за пакување (вклучени во класата16); печатарски
букви; клишеи

(181) 17/01/2016

(111) 15433

str. 141-241, fevruari 2009 Skopje

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
апарати и инструменти, електрични,
електронски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализација, контрола (инспекција) и настава
(вклучени во класата 9); апарати за снимање,
пренос, производство и репродукција на звук,
слика или податоци; машински-читливи носачи
на податоци; автоматски машини и механизми
за апарати што се задвижуваат со пара или со
жетони; регистар каси, сметачки машини, опрема
за обработка на податоци и компјутери
кл. 16 хартија, картон и производи од нив
(вклучени во класата 16); печатени работи;
печатени и/или жигосани, франкирани карти
изработени од картон или пластика; книговезачки
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материјал; фотографии; канцелариски материјал;
лепила за канцелариска или куќна употреба;
уметнички материјали; четки и четкички за боење
и цртање; машини за пишување и канцелариски
реквизити (освен мебел); материјали за обука и
настава (освен апарати); пластични материјали
за пакување (вклучени во класата 16); печатарски
букви; клишеи
кл. 35 огласување; водење работи; деловно
управување; канцелариски работи
кл. 36   осигурување; финансиски работи;
парични (монетарни) работи; работи врзани за
недвижности

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

24 ЧАСА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 весници, печатени изданија, печатарски
производи, публикации, брошури, фотографии,
известување, книги, нацрти

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

кл. 35  објавување рекламни текстови, огласување
(рекламирање), изнајмување рекламен простор,
јавно мислење, објавување јавни текстови,
пропагандни дејности, рекламна хроника

кл. 41 образовни услуги; подготвување на обука,
разонода; спортски и културни активности;
издавање и објавување книги, весници и друг
печатен материјал, како и соодветни електронски
медиуми(вклучително ЦД-РОМ и ЦД-а)
кл. 42   компјутерско програмирање; дизајн и
развој на компјутерски хардвер и софтвер; услуги
со бази на податоци, имено, изнајмување или
временски пристап за работа со бази на податоци,
како и собирање и испраќање податоци, вести и
информации; изнајмување опрема за обработка на
податоци и компјутери; проектирање и планирање
телекомуникациска опрема, планирање технички
проекти

кл. 38   организирање и емитување телевизиски
емисии, кабелска телевизија, комуникација,
пораки (пренос на пораки од една на друга
личност), новинарски агенции
(111) 15474

(151) 21/01/2009

(210) TM  2006/580

(220) 29/05/2006
(181) 29/05/2016
(450) 28/02/2009

(732) Natural ASA
Strandveiеn 15, N-1325 Lysaker, NO

(111) 15485

(151) 16/01/2009

(210) TM  2006/375

(220) 29/03/2006

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

(181) 29/03/2016

(540)

(450) 28/02/2009

TONALIN

(732) Pfizer Italia S.r.l.
Strade Statle 156,  Km. 50 Latina, IT
(740) АЛКАЛОИД
А.Д.
Скопје
Македонски” 12, 1000, Скопје

ул.”Александар

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

ФАРМОРУБИЦИН
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанцииии 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) 15480

(151) 16/01/2009

(210) TM  2006/509

(220) 05/05/2006
(181) 05/05/2016
(450) 28/02/2009

хемиски производи за индустријата,
кл. 1
науката, фотографиите, како и  за земјоделието,
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи,
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата
кл. 29   диететски додатоци или додатоци
на прехраната, за не-медицинска употреба,
пожелно диететски додатоци или додатоци на
прехраната за не-медицинска употреба , што
содржат масни киселини или деривати на масни
киселини особено оние што содржат конјугирана
линоленска киселина
(111) 15354
(210) TM  2006/594

(151) 30/12/2008
(220) 01/06/2006
(181) 01/06/2016
(450) 28/02/2009

15485
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(732) The Coca-Cola Company
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

THE COKE SIDE OF LIFE
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 15365

(151) 13/01/2009

(210) TM  2006/611

(220) 13/06/2006
(181) 13/06/2016
(450) 28/02/2009

(732) C.P.Pharmaceuticals International C.V. c/v
General Partners Pfizer Manufacturing LLC and
Pfizer Production LLC
235 East 42-nd Street, New York, NY 10017, US
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје   ул.
Македонски” 12, 1000, Скопје

”Александар
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на пораки и податоци; видео емитување и услуги
на видео пренос на пораки; аудио емитување;
и овозможување повекеструко користење на
пристап до глобална информациска мрежа;
услуги на видео конференција; услуги на видео
струење (стреаминга - посебен начин на праќање
податоци по Интернет); услуги на видео пренос на
пораки; телекомуникациски услуги на виртуални
мрежи, посебно овозможување врзни склопови за
делење на апликации, емитување презентации,
делба на веб (web) страници, гласање и пренос
на куси пораки; и овозможување веб базирани
врзани склопови што транспарентно конвертираат
(се претвораат) аудио и видео материјал од една
корисничка апликација на друга

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

кл. 32  безалкохолни пијалaци, особено газирани
освежителни пијалaци; сирупи и концентрати
за подготвување на пијалaци, особено газирани
освежителни пијалaци

str. 141-241, fevruari 2009 Skopje

(111) 15233

(151) 18/12/2008

(210) TM  2006/825

(220) 15/08/2006
(181) 15/08/2016
(450) 28/02/2009

(732) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD - Corporation
under the laws of Cayman Islands
P.O.Box 1162 GT, Grand Cayman, Cayman Islands,
British West Indies, KY
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

ORGANIQUE BY HIMALAYA

CELSENTRI

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 3    козметика, вклучително козметички пре–
парати за слабеење, лосиони за сончање за
козметичка употреба, креми за козметичка упот–
реба, етерични масла, сапуни, шампони, лосиони
за коса, пасти за заби

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 15356

(151) 23/12/2008

(210) TM  2006/793

(220) 03/08/2006

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати и
диететски супстанцииии за медицинска употреба

(181) 03/08/2016
(450) 28/02/2009
(732) Hughes Network Systems, LLC
11717 Exploration Lane, Germantown, MD 20876,
US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(111) 15332

(151) 30/12/2008

(210) TM  2006/941

(220) 28/09/2006
(181) 28/09/2016
(450) 28/02/2009

(732) Emirates Group Holding S.A.L.
Rachid Karameh St.; Ibisa Center, 3rd Floor;
Beirut, LB

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 телекомуникации, особено пренос на глас,
видео, податоци и документи преку на сателит,
телефон и компјутер; телекомуникациски услуги
на пристап до мрежи (gateway), овозможување
телекомуникациско поврзување со глобална
компјутерска мрежа; емитување програми по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски пренос

Trgovski marki

(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И
ЌЕЛЕШОСКА   ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000
Скопје
(540)

OCULIS
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 35 услуги за продажба на трети лица на
различни производи, вклучително препишани
(со рецепта) и не препишани оптички апарати и
инструменти; леќи; контакт леќи; очила; заштитни
очила; очила за сонце; рамки и синџирчиња
за очила; футроли, делови и опрема за сите
горенаведени стоки; додатоци за помагала за
очи и раствори за чистење леќи; овозможувајќи
им на потрошувачите погодно да ги видат и купат
овие стоки во продавницата за малопродажба,
да ги порачаат од каталог по пошта, од интернет
страница, со средствата за телекомуникација или
преку телевизиски канал за купување
(111) 15473
(210) TM  2006/942

(540)

BRUNSWICK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   средства за чистење и полирање на маси
за билијард
кл. 25   патики
кл. 28   игри и играчки, гимнастичка и спортска
опрема, опрема за куглање, вклучително и
опрема за куглани; покажувачи на резултати
на куглани, шини и засеци за враќање кугли кај
куглани; подигнувачи и рафтови за кугли, опрема
за оградување патеки за куглање, автоматски’
покажувачи на резултати, конзоли од кои кугларите
вршат исфрлување кугли, конзоли за кугли,
опрема за поставување кугли со повеќе лежишта,
куглашка и билијардска опрема како: топки,
кугли, вреќи и торби за кугли и топки, билијардски
маси, еластични рабови на масата за билијард,
билијардски стапови, креди за билијард, торби за
голф, топки за голф и стапови за голф

(151) 21/01/2009
(220) 28/09/2006
(181) 28/09/2016
(450) 28/02/2009

(732) Emirates Group Holding S.A.L.
Rachid Karameh St.; Ibisa Center, 3rd Floor;
Beirut, LB
(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И
ЌЕЛЕШОСКА   ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000
Скопје
(540)

(111) 15334
(210) TM  2006/1054

(151) 30/12/2008
(220) 27/10/2006
(181) 27/10/2016
(450) 28/02/2009

(732) Електростопанство на Македонија Акционерско
друштво за дистрибуција и снабдување со
електрична енергија Скопје

(551) индивидуална

ул. 11-ти Октомври бр. 9, 1000 Скопје, MK

(510, 511)
кл. 35 услуги за продажба на трети лица на
различни производи, вклучително препишани
(со рецепта) и не препишани оптички апарати и
инструменти; леќи; контакт леќи; очила; заштитни
очила; очила за сонце; рамки и синџирчиња
за очила; футроли, делови и опрема за сите
горенаведени стоки; додатоци за помагала за
очи и раствори за чистење леќи; овозможувајќи
им на потрошувачите погодно да ги видат и купат
овие стоки во продавницата за малопродажба,
да ги порачаат од каталог по пошта, од интернет
страница, со средствата за телекомуникација или
преку телевизиски канал за купување
(111) 15499

(151) 20/01/2009

(210) TM  2006/974

(220) 10/10/2006
(181) 10/10/2016
(450) 28/02/2009

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

15473

(540)

(591) сребрена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39   дистрибуција и трговија со електрична
енергија
(111) 15454
(210) TM  2006/1155

(151) 08/01/2009
(220) 01/12/2006
(181) 01/12/2016
(450) 28/02/2009

(732) АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА
ул. Иво Рибар Лола бр. 51 Скопје, MK
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(540)

(591) жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39   транспортни услуги,   пакување   и
складирање стока, организирање патувања
кл. 40  обработка на материјали
(111) 15218

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32   пиво, минерални и газирани води, како и
останати безалкохолни пијалаци; овошни напивки
и овошни сокови; сирупи и други препарати за
подготовка на напивки

(151) 18/12/2008

(210) TM  2006/1174

(220) 05/12/2006
(181) 05/12/2016
(450) 28/02/2009

(732) The Procter & Gamble Company, One Procter &
Gamble Plaza

(111) 15212
(210) TM  2006/1238

(220) 25/12/2006
(181) 25/12/2016

Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  ул. „Народен
Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(151) 18/12/2008

(450) 28/02/2009
(732) Fresh & Co. d.o.o. Fabrika za preradu voca
I.G. Kovacica 3-5, Subotica, YU

(540)

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

BABY FRESH

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3    влажни шамичиња импрегнирани со
средства за лична хигиена и/или со козметички
средства
кл. 4   женски производи за хигиена, како што се
дневни влошки, хигиеиски влошки и тампони,
хигиенски гаќички, интерлабијални влошки за
женска хигиена, гаќички за женска хигиена,
пелени и влошки за инконтиненција, гаќички
за инконтиненција; влошки импрегнирани со
медицински или дезинфекциски лосиони, средства
за дезинфекција
кл. 16 пелени за еднократна употреба од хартија
и/или целулоза; хартиени производи за лична
употреба и за употреба во домаќинство, како што
се хартиени крпи, хартиени салфети, хартиени
шамичиња за употреба во тоалет, шамичиња за
лице и други меки хартиени производи
(111) 15208
(210) TM  2006/1237

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32   пиво, минерални и газирани води, како и
останати безалкохолни пијалаци; овошни напивки
и овошни сокови; сирупи и други препарати за
подготовка на напивки
(111) 15211

(151) 18/12/2008

(210) TM  2006/1240

(220) 26/12/2006
(181) 26/12/2016
(450) 28/02/2009

(732) Fresh & Co. d.o.o. Fabrika za preradu voca
I.G. Kovacica 3-5, Subotica, YU

(151) 18/12/2008
(220) 25/12/2006
(181) 25/12/2016
(450) 28/02/2009

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

(732) Fresh & Co. d.o.o. Fabrika za preradu voca
I.G. Kovacica 3-5, Subotica, YU
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

Trgovski marki
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(591) сина, портокалова и бела

(111) 15255

(151) 18/12/2008

(551) индивидуална

(210) TM  2007/32

(220) 15/01/2007
(181) 15/01/2017

(510, 511)
кл. 32   пиво, минерални и газирани води, како и
останати безалкохолни пијалаци; овошни напивки
и овошни сокови; сирупи и други препарати за
подготовка на напивки
(111) 15210
(210) TM  2006/1241

(151) 18/12/2008
(220) 26/12/2006
(181) 26/12/2016

(450) 28/02/2009
(732) Здружение
Македонија

на

правници

на

Република

ул. „Крсте Мисирков” бб 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(450) 28/02/2009
(732) Fresh & Co. d.o.o. Fabrika za preradu voca
I.G. Kovacica 3-5, Subotica, YU
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16  часописи
кл. 41 организирање и водење семинари, сим–
позиуми, конгреси; издавање книги
кл. 45 правни услуги, стручни консултации, научни
истражувања, законски истражувања

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

(111) 15361

(510, 511)
кл. 32 пиво, минерални и газирани води, како и
останати безалкохолни пијалаци; овошни напивки
и овошни сокови; сирупи и други препарати за
подготовка на напивки
(111) 15209
(210) TM  2006/1242

(151) 18/12/2008
(220) 26/12/2006
(181) 26/12/2016
(450) 28/02/2009

(732) Fresh & Co. d.o.o. Fabrika za preradu voca
I.G. Kovacica 3-5, Subotica, YU

(210) TM  2007/51

(220) 19/01/2007
(181) 19/01/2017
(450) 28/02/2009

(300) 01748/2006  29/08/2006  CH
(732) Inverness Medical Switzerland GmbH (a Swiss
limited liability company)
Bahnhofstrasse 28 CH-6300 Zug, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

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

(151) 16/01/2009

INSTALERT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 фармаколошки комплети за тестирање што
содржат реагенси за имуноанализи за бременост,
плодност,     кардиологија и тумор маркери за
дијагноза на рак

(591) сина, портокалова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерални и газирани води, како и
останати безалкохолни пијалаци; овошни напивки
и овошни сокови; сирупи и други препарати за
подготовка на напивки

15210

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

Trgovski marki

Glasnik,

одредени  бактериолошки и вирусни инфективни
болести кај   луѓето
кл. 10 фармаколошки комплети (опрема) за
тестирање за бременост, плодност, кардиологија
и тумор маркери за дијагноза на рак;   
фармаколошки  комплети (опрема) за тестирање
детекција на    покачени нивоа на нелегални дроги
и злоупотребени дроги (лекови) што се присутни
во телесните течности на луѓето за употреба во
судската медицина; фармаколошки комплети
(опрема) за тестирање, детекција на одредени
бактериолошки и вирусни   инфективни болести
кај луѓето
(111) 15188
(210) TM  2007/196

(151) 01/12/2008
(220) 02/03/2007
(181) 02/03/2017
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(510, 511)
кл. 10   ортопедски плочи и ортопедски шрафови
кои се користат при фиксација на скршени коски,
хирушки инструменти за употреба со ортопедски
плочи и ортопедски шрафови.
(111) 15231

(151) 18/12/2008

(210) TM  2007/254

ул. „1- ви Мај” бр.4 Куманово, MK

(220) 20/03/2007
(181) 20/03/2017
(450) 28/02/2009

(732) Dr.Reddy’s Laboratories LTD.
7-1-27, Ameerpet Hyderabad 500 016 , IN
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(450) 28/02/2009
(732) Друштво за производство, трговија и
услуги БЕНТОН-НИ ДООЕЛ Експорт-Импорт
Куманово
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EXIFINE
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
производи; диететски супстанцииии за медицинска
употреба, храна за доенчиња; фластери,
материјали за преврзување; материјали за
пломбирање и за забни отисоци; дезинфекциски
средства; производи за уништување на животински
штетници; фунгициди, хербициди
(111) 15288

(151) 30/12/2008

(210) TM  2007/287

(220) 30/03/2007
(181) 30/03/2017
(450) 28/02/2009

(591) бела, жолта, зелена, црна, светло и темно сина,
сива и нијанси на кафено
(551) индивидуална

(732) ФАРМАСВИС дооел
ул. Лондонска 19/3/6 1000, Скопје, MK
(540)

(510, 511)

ТАМСОЛ (TAMSOL)

кл. 3  средства за чистење садови
(111) 15453

(151) 25/12/2008

(551) индивидуална

(210) TM  2007/224

(220) 09/03/2007

(510, 511)

(181) 09/03/2017

кл. 5 фармацевтски производи

(450) 28/02/2009
(732) DePuy, Inc. a Delaware corporarion
700 Orthopaedic Drive Warsaw, Indiana 46581,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(111) 15205

(151) 28/11/2008

(210) TM  2007/350

(220) 26/04/2007
(181) 26/04/2017
(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
МАКПРИМАТ - ДООЕЛ Скопје
ул. Сава Ковачевиќ - б.б., Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална

Trgovski marki
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(591) црна и жолта

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 16 печатени работи, книги, брошури, каталози,
проспекти; материјали за обука и настава(освен
апарати)

(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи
кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со
текстил и текстилни производи
(111) 15189

(151) 02/12/2008

(210) TM  2007/375

(220) 07/05/2007
(181) 07/05/2017

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
(111) 15286

(151) 30/12/2008

(210) TM  2007/445

(450) 28/02/2009
(732) Друштво за транспорт, трговија и услуги МОНО
ТРЕЈД експорт-импорт ДОО Скопје
ДТЦ Мавровка, ламела C спрат 6/12 1000 Скопје,
MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(220) 30/05/2007
(181) 30/05/2017
(450) 28/02/2009

(732) Приватна
високообразовна
установа
Универзитет Американ-Колеџ Скопје
Ул. Булевар 3-та Македонска бригада бб,
Скопје, MK
(740) Снежана Савиќ Димовска, адвокат  ул. Даме Груев
бр.1-3/4 1000 Скопје
(540)

UNIVERSITY AMERICAN COLLEGE
SKOPJE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени работи, книги, брошури, каталози,
проспекти; материјали за обука и настава(освен
апарати)

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

кл. 41   образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
(111) 15401

(151) 08/01/2009

(210) TM  2007/489

(510, 511)

(220) 05/06/2007
(181) 05/06/2017

кл. 30 цејлонски чај
кл. 43 подготвување храна и пијалаци
(111) 15285

(151) 30/12/2008

(210) TM  2007/444

(220) 30/05/2007
(181) 30/05/2017
(450) 28/02/2009

(450) 28/02/2009
(732) Кочо Димитровски
ул. Рилски Конгрес бр. 20А, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(732) Приватна
високообразовна
установа
Универзитет Американ-Колеџ Скопје
Ул. Булевар 3-та Македонска бригада бб,
Скопје, MK
(740) Снежана Савиќ Димовска, адвокат  ул. Даме Груев
бр.1-3/4 1000 Скопје
(540)

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

15189

кл. 42

бактериолошки истражувања, биолошки
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истражувања, хемиски услуги
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(540)

кл. 44  медицински услуги, закрепнување (установи
за закрепнување), здравствени служби, клиники,
нега на здравјето, медицинска помош, домови за
негување, консултации во врска со фармација,
козметологија
(111) 15256

(151) 18/12/2008

(210) TM  2007/493

(220) 04/06/2007

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

(181) 04/06/2017

(111) 15200

(151) 28/11/2008

(450) 28/02/2009

(210) TM  2007/506

(220) 13/06/2007

(732) BILIM ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM
SIRKETI

(181) 13/06/2017

AYZAGA KOYU G-42 SOK. No. 6 MASLAK
ISTANBUL, TR

(732) Акционерско
друштво
за
приредување
игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА
МАКЕДОНИЈА Скопје

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

ул.”Александар

(450) 28/02/2009

ул. „Маршал Тито” бр. 11а, 1000 Скопје, MK

(540)

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

CLARICIDE

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 15259
(210) TM  2007/494

(591) темно сина, бела, жолта и црвена
(151) 18/12/2008

(551) индивидуална

(220) 04/06/2007

(510, 511)

(181) 04/06/2017

кл. 41  игри на среќа; игри за пари; забавни игри;
лотарии (организирање на лотарии)

(450) 28/02/2009
(732) BILIM ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM
SIRKETI
AYZAGA KOYU G-42 SOK. No. 6 MASLAK
ISTANBUL, TR
(740) АЛКАЛОИД
А.Д.
Скопје
Македонски” 12, 1000, Скопје

(111) 15203
(210) TM  2007/507

(151) 28/11/2008
(220) 13/06/2007
(181) 13/06/2017

ул.”Александар

(450) 28/02/2009
(732) Акционерско
друштво
за
приредување
игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА
МАКЕДОНИЈА Скопје

(540)

ул. „Маршал Тито” бр. 11а, 1000 Скопје, MK

SEFAGEN

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

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати
(111) 15257
(210) TM  2007/495

(151) 18/12/2008
(220) 04/06/2007
(181) 04/06/2017
(450) 28/02/2009

(732) BILIM ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM
SIRKETI
AYZAGA KOYU G-42 SOK. No. 6 MASLAK
ISTANBUL, TR
(740) АЛКАЛОИД
А.Д.
Скопје
Македонски” 12, 1000, Скопје
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(591) зелена, бела, жолта и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 игри на среќа; игри за пари; забавни
игри; лотарии (организирање лотарии); инстант
лотарија

ул.”Александар
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(111) 15204

(151) 28/11/2008

(210) TM  2007/508

(220) 13/06/2007
(181) 13/06/2017

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

(450) 28/02/2009
(732) Aкционерско
друштво
за
приредување
игри на среча и забавни игри ЛОТАРИЈА НА
МАКЕДОНИЈА Скопје
ул. „Маршал Тито” бр. 11а, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,  
АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, жолта, сина, црвена, кафена, црна и
зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати за коцкарници
кл. 41  игри на среќа; игри за пари; забавни игри;
казино; коцкарници; коцкарници /игри/ (услуги на
коцкарниците); лотарии (организирање лотарии)

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

(111) 15229

(151) 18/12/2008

(210) TM  2007/538

(220) 14/06/2007
(181) 14/06/2017

(551) индивидуална

(450) 28/02/2009

(510, 511)
кл. 41 игри на среќа; бинго; игри за пари; забавни
игри; лотарии (организирање лотарии)
(111) 15206

(151) 28/11/2008

(210) TM  2007/509

(220) 13/06/2007
(181) 13/06/2017

(732) БРИТАНСКА БИЗНИС ГРУПА
Бул. Партизански одреди 103/26 1000 Скопје,
MK
(740) ГАВРИЛОВСКА
АЛЕКСАНДРА,
адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

(450) 28/02/2009
(732) Акционерско
друштво
за
приредување
игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА
МАКЕДОНИЈА Скопје
ул. „Маршал Тито” бр. 11а, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,  
АДВОКАТ  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
(591) сина, жолта-златна, црна и бела
(591) бела, жолта, темно сина и сино-зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 брошури, весници, календари, картонски
книги, листови (хартиени производи)
кл. 41 игри на среќа; игри за пари; забавни игри;
спортски натревари; обложувалници; лотарии
(организирање на лотарии)
(111) 15207
(210) TM  2007/510

(151) 28/11/2008
(220) 13/06/2007
(181) 13/06/2017
(450) 28/02/2009

(732) Акционерско
друштво
за
приредување
игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА
МАКЕДОНИЈА Скопје
ул. „Маршал Тито” бр. 11а, 1000 Скопје, MK

15204

(551) индивидуална
(510, 511)
огласување, водење на работење,
кл. 35
управување со работи канцелариски работи,
деловно здружување
кл. 41   академии (обука), клубови (услуги
на клубови), конференции (организирање и
водење конференции), конгреси (организирање
и водење конгреси), планирање приеми,
приредби (одржување на приредби), разговори
(организирање и водење разговори), семинари
(организирање и водење семинари), симпозиуми
(организирање и водење симпозиуми)
(111) 15463
(210) TM  2007/556

(151) 13/01/2009
(220) 20/06/2007
(181) 20/06/2017
(450) 28/02/2009
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(540)

79 T.W. Alexander Drive, 4101 Research Commons,
research Triangle Park NC 27709, US
(740) АЛКАЛОИД
А.Д.
Скопје
Македонски” 12, 1000, Скопје

ул.”Александар

(540)

KOATE®-DVI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 15452
(210) TM  2007/568

(151) 13/01/2009
(220) 20/06/2007
(181) 20/06/2017
(450) 28/02/2009

(591) црна, бела, црвена, жолта, златна, светло кафена
и темно кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  кафе

(732) Red.Com, Inc.
PO Box 1389 Eastsound, Washington 98245, US
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(111) 15459

(151) 08/01/2009

(210) TM  2007/602

(220) 05/07/2007
(181) 05/07/2017

(540)

(450) 28/02/2009
(732) КАПИА ДОО

SCARLET POCKET PRO

ул. Маршал Тито 35 Демир Капија, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 системи за дигитална кино камера и опрема
соодветна за камерите, леќи за камера, флеш
меморија картички, храд драјвови за видео
рекоредери, видео монитори и рамни панел
екрани, се за употреба во создавање, чување,
испорака, работа, преснимување, повторување
или прегледување на видео, музички, графички,
фото, аудио, текстови и мултимедијални
податоци; прилози и стабилизаторски структури
и кутии за видео камери; производство на аудио
и видео записи што можат да се симнуваат да
прикажуваат видео, музички, графички, фото,
аудио, текстуални, мултимедијални, компјутерски
прогами и податоци во специфичен формат;
аудио и визуелни едукативни и образовни
апарати и инструменти, особено компјутерски
;хардвер и компјутерски софтверски програми за
интеграција на видео, музички, графички, фото,
аудио, текстуални, мултимедијални аплик^ции,
компјутери со табли, видео проектори и видео
монитори
(111) 15462
(210) TM  2007/597

(151) 13/01/2009
(220) 04/07/2007
(181) 04/07/2017
(450) 28/02/2009

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)

(732) MINAS-feinkost GmbH
Stresemannsreasse 30 40210 Dusseldorf, DE
(740) ТРЧКОВА
СЛАВИЦА,
адвокат
Ул.
Хаџивасилев Јасмин бр.16/28 1000 Скопје
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(111) 15271

(151) 18/12/2008

(111) 15274

(151) 18/12/2008

(210) TM  2007/605

(220) 05/07/2007

(210) TM  2007/607

(220) 05/07/2007

(181) 05/07/2017

(181) 05/07/2017

(450) 28/02/2009
(732) Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, промет
на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје

(450) 28/02/2009
(732) Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, промет
на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје

ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, MK

ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, MK

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

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

(540)

(540)

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

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

кл. 29 желе и џемови
кл. 30 брашно и производи од жита, леб, производи
од тесто и слатки, меласа, квасец и прашок за
печење
(111) 15273

(151) 18/12/2008

(210) TM  2007/606

(220) 05/07/2007
(181) 05/07/2017

(510, 511)
кл. 30
брашно и производи од жита, леб,
производи од тесто и слатки,   меласа, квасец и
прашок за печење
(111) 15484

(151) 16/01/2009

(210) TM  2007/688

(220) 19/07/2007
(181) 19/07/2017

(450) 28/02/2009
(732) Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, промет
на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје

(450) 28/02/2009
(300) 2446442  01/02/2007  UK
(732) Avery Dennison Corporation
150 North Orange Grove Boulevard, Pasadena,
California 91103, US

ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат  ул.”Максим Горки” бр.
18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

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

DENNISON
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црвена, темно црвена, бела, светло кафена,
кафена, зелена, светло зелена, жолта, темно
жолта, сина и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30   брашно и производи од жита, леб, производи
од тесто и слатки, меласа, квасец и прашок за
печење

15271

кл. 16 непечатени етикети и стандардизирани
празни етикети; печатени етикети; етикети
за комерцијална и индустриска употреба;
обележувачи; фолии за производство на
пластични артикли; налепници во облик на
листови и/или ролни; етикети со бар код за
комерцијална, индустриска употреба и за попис;
основни хартии чувствителни на притисок; горен
дел на етикета што се лепи на други површини, a
e изработен од хартија; самолепливи материјали
во табак и ролни за правење етикети, знаци,
беџеви, графички прикази и слично; етикети
што се пресликуваат со топлина; непечатени и
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делумно печатени самолепливи етикети што не се
изработени од текстил и се продаваат за машини
за конвертирање етикети и за крајни корисници
што поседуваат опрема со која е можно печатење  
бар кодови и алфанумерички карактери во
контрашихт; граничник за примена на лепливи
материи; специјализирани и прилагодени етикети
што се користат за безбедност и заштита од кражба;
сигурносни етикети, имено етикети со кодирани
идентификациони податоци; машини за печатење
етикети и канцелариски машини за нанесување
етикети; етикети за полици во продавници за
означување на цена, производи и/или реклами;
етикети за адреси; хартија за пакување, картон,
печатени и непечатени хартиени и картонски
обележувачи за општа намена; хартиени етикети
и
обележувачи;
пластифицирана
хартија,
налепници во облик на листови и ролни ; хартии
обложени со леплив слој што лесно се одвојува за
копирање, за дисплеи и производство на етикети
и филм; хартии за печатење чувствителни на
притисок за етикети и дисплеи; стандардизирани
хартии; хартии за печатење фотографии,
компјутерски направени и/или дигитални слики;
блокови картон за пакување и вметнувачи за
облека; индекс, рото-носач за податоци, визит
карти, обележувачи и разгледници; самолепливи
носачи за етикети; самолепливи носачи за
визит карти; гумирани етикети и зајакнувачи;
лепливи букви, броеви и симболи; лепливи
зајакнувачи; самолеплива хартија за употреба
во ласерски печатари; печати за втиснување;
поштенски пликови за податоци, дискети и
заштитни поштенски пликови; ознаки и беџови за
идентификација; леплива лента и коректор лента;
лепливи средства и лепило за канцелариска и
домашна употреба; индиго хартија; регистратори;
регистратори за висечки папки; регистратори
со прстен; регистратори за презентации;
референтни регистратори, регистратори за
архивирање; регистратори со основа; папки за
извештаи; портфолио за презентации; машини
за коричење; заштитни фолии, заштитни фолии
за презентации, референтни заштитни фолии
и заштитни фолии за архивирање, поделени
заштитни фолии; проѕирни пластични папки за
чување и прикажување карти за размена, визит
карти и фотографии; канцелариски папки; папки за    
документи; механизми за папки; лични организери
и организери за канцелариска употреба; џебни
портфолија; роковници; прибор за пишување;
пенкала, моливи, маркери за обележување и
моливи за одбележување; прибор за пишување на
двата краја; перници за печати; беџови и материјали
за печатење на компјутер, имено самолепливи
беџови за идентификација, сигурносни беџови,
самолепливи етикети за сигурносни беџови,
картички и вметнувачи за картички за пластични
носачи, беџови за идентификација, беџови
за фото идентификација и одбележувачи;
пресликувачи за нанесување со помош на пегла;
ленти со текст и хартија со ознака; налепници и
пресликувачи за тело; хартиени предупредувачки
етикети и етикети за следење, хартиени етикети
за трајно одбележување на компоненти во текот
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на процесот на производството, идентификација
на возила и логистика; етикети и одбележувачи
со вградени детектори за мерење на свежината
на прехранбени продукти; декоративни етикети
со слики за употреба со и/или за имитација
на поштенски марки; листови, ленти и ролни
на хартија што има лепило од задната страна
или е одбложена со лепило, или се примарно
од украсна хартија, паноа и стандардизирани
етикети;
лепливи
графички
прикази
за
надворешноста на автомобил и камион; графички
прикази за надворешна употреба; самолепливи
материјали во ролни и листови вклучително оние
што се направени од хартија, за сите намени,
вклучително украсување, паноа, налепници за
автомобили, привремени ознаки, безбедносни
и информативни ознаки; пластични филмови и
пластични фолии за употреба за комерцијално или
индустриско пакување во облик на листови или
ролни; рефлектирачки етикети за комерцијална,
графичка или индустриска употреба; етикети и
одбележувачи што не се изработени од текстил;
предупредувачки етикети и етикети за следење
што не се од текстил, нетекстилни етикети за
трајно одбележување компоненти во тек на
процесот на производството, идентификација
на возила и логистика; разни украсни артикли и
нетекстилни производи од видот на етикета за
внатрешност на моторни возила, имено етикети
што се нанесуваат со топлина и материјал за
лепење што се нанесува со топлина за ткаенини
и текстил, предупредувачки етикети за воздушна
перница што се наоѓаат на штитници за сонце и
предупредувачки етикети за детско седиште на
појаси за врзување; нетекстилни етикети со бар
код што се користат за делови во фабриките за
мотори
(111) 15320
(210) TM  2007/700

(151) 25/12/2008
(220) 24/07/2007
(181) 24/07/2017
(450) 28/02/2009

(732) Трајчо Грков
ул. Народна младина бр.3 Кавадарци, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
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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

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

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

(740) ШПЕНД   ДЕВАЈА, адвокат   бул.Крсте Мисирков
бр.61/1-5, 1000 Скопје

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

(540)

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)

VILLA MARIJA

(111) 15391

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/710

(220) 27/07/2007

(551) индивидуална

(181) 27/07/2017

(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(450) 28/02/2009
(732) Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, промет на
големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје

(111) 15492
(210) TM  2007/738

(540)

(220) 31/07/2007
(181) 31/07/2017

ул. Васил Ѓоргов бр. 11 Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат  ул.”Максим Горки” бр.
18 локал 8, 1000 Скопје

(151) 21/01/2009

(450) 28/02/2009
(732) 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

(591) црвена, темно црвена, бела, светло кафена,
жолта, темно жолта, жолто кафена, кафена, сина
и црна

(540)

CHATEAU DEMIR KAPIЈA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно,  производи од жита,  производи од
тесто и слатки,  квасец и прашок за печење
(111) 15490

(151) 21/01/2009

(210) TM  2007/736

(220) 31/07/2007
(181) 31/07/2017

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)
(111) 15489
(210) TM  2007/739

ДТЦ Мавровка, Лaмела Ц, Кат 2, Скопје, MK
(740) ШПЕНД   ДЕВАЈА, адвокат бул.Крсте Мисирков
бр.61/1-5, 1000 Скопје
(540)

(220) 31/07/2007
(181) 31/07/2017

(450) 28/02/2009
(732) Друштво за производство, внатрешна и
надворешна трговија и услуги АГРОПИН увоз
- извоз ДОО Скопје

(151) 21/01/2009

(450) 28/02/2009
(732) 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)

VINARIJA ELENOV
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци(освен пиво)
(111) 15491

(151) 21/01/2009

(210) TM  2007/737

(220) 31/07/2007
(181) 31/07/2017

(591) црна, жолта, црвена, златна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво) - вино

(450) 28/02/2009

15391
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(111) 15488

(151) 21/01/2009

(111) 15493

(151) 21/01/2009

(210) TM  2007/740

(220) 31/07/2007

(210) TM  2007/742

(220) 31/07/2007

(181) 31/07/2017

(181) 31/07/2017

(450) 28/02/2009

(450) 28/02/2009

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

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

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

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

(740) ШПЕНД   ДЕВАЈА, адвокат бул.Крсте Мисирков
бр.61/1-5, 1000 Скопје

(740) ШПЕНД   ДЕВАЈА, адвокат бул.Крсте Мисирков
бр.61/1-5, 1000 Скопје

(540)

(540)

(591) сина, сива, бела, црвена, златна и црна

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

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 33  алкокохолни пијалаци (освен пиво) вино

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) 15487

(151) 21/01/2009

(111) 15335

(151) 22/12/2008

(210) TM  2007/741

(220) 31/07/2007

(210) TM  2007/760

(220) 07/08/2007

(181) 31/07/2017

(181) 07/08/2017

(450) 28/02/2009

(450) 28/02/2009

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

(732) WRANGLER
corporation)

APPAREL

CORP.

(Delaware

3411 Silverside Road , Wilmington, DE 19810 ,
US

ДТЦ Мавровка, Лaмела Ц, Кат 2, Скопје, MK
(740) ШПЕНД   ДЕВАЈА, адвокат   бул.Крсте Мисирков
бр.61/1-5, 1000 Скопје

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

(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25  облека, чевли и капи
(591) златна, бела, црна, жолта и сива
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 15321

(151) 25/12/2008

(210) TM  2007/761

(220) 07/08/2007
(181) 07/08/2017

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)

(450) 28/02/2009
(732) WRANGLER
corporation)

APPAREL

CORP.

(Delaware

3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

Trgovski marki
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(540)

(111) 15316

(151) 25/12/2008

(210) TM  2007/772

(220) 09/08/2007
(181) 09/08/2017
(450) 28/02/2009

(732) BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)
(551) индивидуална

MIG-400

(510, 511)
кл. 25  блека, чевли  и капи
(551) индивидуална
(111) 15297

(151) 25/12/2008

(210) TM  2007/762

(220) 07/08/2007

(510, 511)
кл. 5
фармацевтски производи; диететски
супстанциии приспособени за медицинска
употреба

(181) 07/08/2017
(450) 28/02/2009
(732) WRANGLER
corporation)

APPAREL

CORP.

(Delaware

3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US

(111) 15254

(151) 05/12/2008

(210) TM  2007/774

(220) 10/08/2007
(181) 10/08/2017

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

(450) 28/02/2009
(732) FARMACORP DOO

(540)

Bul.Kliment Ohridski br.68a 1000 Skopje, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје
(540)

TRIVIVAC
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 лекови и фармацевтски производи

кл. 25 облека, чевли и капи
(111) 15431

(151) 25/12/2008

(210) TM  2007/766

(220) 07/08/2007

(111) 15270
(210) TM  2007/784

(732) Bayer Aktiengesellschaft
D-51368 LEVERKUSEN, DE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

FALCON

(220) 14/08/2007
(181) 14/08/2017

(181) 07/08/2017
(450) 28/02/2009

(151) 18/12/2008

(450) 28/02/2009
(732) Друштво
за
производство,
трговија,
угостителство и услуги ДАРД КОЗМЕТИКС
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул. „Антон Попов” бр. 163/3-6,
MK

1000 Скопје,

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  пепарти за убивање (истребување) троскот,
уништувње штетници, инсектициди, хербициди,
фунгициди

15297

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанцииии за
перење, препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични

Trgovski marki

Glasnik,

масла, козметички  производи, лосиони  за  коса,
препарати за  нега  на забите; алишта (производи
за закиснување алишта); алишта (средства за
парфемирање на алиштата); белење (сода за
белење); бои (производи за отстранување бои);  
бои за тоалетна употреба; бричење (производи за
бричење); дезодоранси за лична употреба /пар–
фимерија/; дезодорирачки сапуни, депилатори,
детергенти  различни од оние што се користат во
медицината или во текот  на производни процеси,
средства за закиснување алишта,   производи за
избелување, капење (козметички препарати за
капење), кожа (козметички производи за нега на
кожата), козметика (украсни детали за козметичка
употреба),    козметички бои, козметички креми,
козметички лосиони    (шамичиња натопени во
козметички лосиони), козметички производи;
колонска вода, коса (бои за коса), креми за
козметичка употреба, креми за полирање, лак
(производи за отстранување на лак), лак за нокти;
маски за убавина, масла за чистењв, масло за
козметичка употреба, медицински сапуни, мириси
/парфеми/, нега на уста (производи за нега на
устата), смекнувачи, сапуни за освежување,
средства за  миење  садови, средства за чистење
стакла, памук за козметичка употреба,   перење
(средства за белење), перење (средства за
перење), перење/чистење/ (производи за чистење
со триење), плавење (средства зa плавење
алишта), полирање (препарати за     полирање),
сапуни за дезинфекција, сапуни за миење, сапуни
против потење, скроб /штиркање/ средства за нега
на заби - пасти за заби, средства за отстранување
каменец /за домаќинство/, течности   за   перење
стакла  на  автомобили производи  за  одмастување,
тоалетиа   вода, тоалетни   млека,   тоапетни
пооизводи, дамки (средства за чистење  флеки),   
флеки од мрснотии (производи за чистење флеки
од   мрснотии), чистење (производи за чистење),
шампони, штирак за мазнење (пеглање)
(111) 15476

(151) 16/01/2009

(210) TM  2007/813

(220) 16/08/2007
(181) 16/08/2017
(450) 28/02/2009

(732) Раковец Еуро-Компани
с. Боговиње, Тетово, MK
(540)
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(111) 15475

(151) 16/01/2009

(210) TM  2007/814

(220) 16/08/2007
(181) 16/08/2017
(450) 28/02/2009

(732) Раковец Еуро-Компани
с. Боговиње, Тетово, MK
(540)

(591) зелена, бела, црвена, жолта, сина и златна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 еднорачни батерии
(111) 15278

(151) 18/12/2008

(210) TM  2007/817

(220) 17/08/2007
(181) 17/08/2017
(450) 28/02/2009

(732) TOYOTOMI CO., LTD
5-17, Momozono-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi,
Aichi 467-0855, JP
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

TAKARA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 уреди/инсталанции за греење, климати–
зација, ладење, замрзнување, сушење и
вентилација и делови за сите претходно наведени,
вклучително и подвижни/преносни апарати за
климатизација и подвижни/преносни апарати за
ладење на воздухот
(111) 15277
(210) TM  2007/829

(151) 18/12/2008
(220) 21/08/2007
(181) 21/08/2017
(450) 28/02/2009

(732) Радмила Костовска Павловска
(591) зелена, бела, црвена, жолта, сина и златна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална

ул. „Франклин Рузвелт” бр. 14 1000 Скопје,
MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 11  еднорачни батерии

Trgovski marki
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(540)

(540)

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

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 16 печатарски производи, печатен материјал;
брошури, каталози, списанија, публикации,
часопоси
кл. 35 демонстрација на производи, економски
прогнози,
истражувања
за
дејностите,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
рекламен материјал, објавување рекламни
текстови, обработка на текстови, огласување /
рекламирање/, пропагандни дејности
(111) 15295

(151) 30/12/2008

(210) TM  2007/830

(220) 21/08/2007

кл. 44 хигиенска нега и нега на убавината на
луѓето
(111) 15246

(151) 18/12/2008

(210) TM  2007/835

(220) 23/08/2007
(181) 23/08/2017
(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ВИСТО ХОЛДИНГ доо
ул. 507 бр.12 1000 Скопје, MK
(540)

(181) 21/08/2017
(450) 28/02/2009
(732) Глобал Mедиа ДООЕЛ Скопје
ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.20/14, 1000
Скопје, MK
(540)

(591) црвена, бела, кафена, жолта, златна и црна
(554) тродимензионална

(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 30 брашно и производи од жита, леб

кл. 16  весници, печатени изданија и публикации
кл. 35 изнајмување рекламен простор, објавување
рекламни текстови и обработка на текстови,
огласнување
(рекламирање),
пропагандни
дејности,
распределба
(дистрибуција
на
примероци),   рекламирање по пат на радио и
телевизии
кл. 41 он-лајн објавување списанија
(111) 15287

(151) 30/12/2008

(210) TM  2007/831

(220) 22/08/2007

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци
(111) 15245

(151) 18/12/2008

(210) TM  2007/836

(220) 23/08/2007
(181) 23/08/2017
(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ВИСТО ХОЛДИНГ доо
ул. 507 бр.12 1000 Скопје, MK
(540)

(181) 22/08/2017
(450) 28/02/2009
(732) Друштво за транспорт шпедиција, трговија на
големо и мало, деловно посредување и услуги
„Динамотранспорт” Злате ДООЕЛ Експорт
Импорт Скопје
ул. Митрополит Тодосиј Гологанов 70 А локал
26 Скопје, MK

15295
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(732) Друштво за трговија на мало и големо КАМ
ДОО
Булевар Србија 35,1000 Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  брашно и производи од жита, леб
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци
(111) 15276

(151) 18/12/2008

(210) TM  2007/837

(220) 27/08/2007

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

MILORD

(181) 27/08/2017

(551) индивидуална

(450) 28/02/2009

(510, 511)
кл. 29   конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленшук; желатин за исхрана (желиња), џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла
за јадење и масти

(732) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

ароматични препарати за употреба
кл. 30
во исхраната; бадеми (слатки врз база на
бадеми);бадемово тесто; бисквити; бонбони;
вафли; какао (производи од какао), какао крем,
чоколаден крем, карамел бонбони; марципан /
слатки од шеќер и бадем/; медени слатки; мирудии
ароматични; овошни слатки; пудинзи; слаткарски
производи; слатки; фино ситно печиво; фондани/
врста бонбони/; чајни колачиња /мињони/;
шеќерни производи

(540)

PUDELINO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  храна за доенчиња; диететски производи за
медицинска намена
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
екстракти, конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно, производи од жита, леб,
колач, слатки, бонбони, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови
(мирудии), мирудии; мраз
(111) 15192

(151) 02/12/2008

(210) TM  2007/839

(220) 27/08/2007
(181) 27/08/2017
(450) 28/02/2009

кл. 35  трговски дејности; увоз-извоз (агенција за
увоз-извоз)
(111) 15349

(540)

(220) 29/08/2007
(181) 29/08/2017
(450) 28/02/2009

(732) Друштво за трговија на мало и големо КАМ
ДОО
Булевар Србија 35,1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

LIA

231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, KR
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(151) 23/12/2008

(210) TM  2007/844

(732) KIA MOTORS CORPORATION

(551) индивидуална
(510, 511)
апсорбирачки памук (вата); памук за
кл. 5
медицинска употреба; појаси за хигиенски влошки,
хигиенски влошки; хигиенски пелени за впивање
на мочката, хигиенски шамичиња

(591) црна, бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 возила, особено патнички автомобили,
камиони, автобуси, минибуси, автомобили со
четири тркала, комбиња, моноволуменски возила
(111) 15345

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/843

(220) 29/08/2007
(181) 29/08/2017
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(450) 28/02/2009

кл. 16 бришачи   за   раце   /хартиени/;   гумирани  
ленти   /хартиени    производи/;   лигавчиња од
хартија /на деца околу врат за да не се извалкаат/;
пелени од хартија или целулоза за еднократна
употреба; пелени-гаќички од хартија или целулоза
за еднократна употреба; покривки за маса
(хартиени); симнување   шминка (шамичиња од
хартија за симнување на шминката); украсни
подлоги од хартија; филтер хартија; хартиени
вреќички; хартиени или целулозни пелени /за
еднократна употреба/; хартиени крпчиња за
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симнување шминка; хартиени ленти;    хартија;   
хигиенска   хартија   и   бришење   (производи   за

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

бришење); џебни шамичиња /хартиени/

(540)

кл. 35   трговски дејности; увоз-извоз (агенции за
увоз-извоз)
(111) 15313

(151) 25/12/2008

(210) TM  2007/847

(220) 30/08/2007
(181) 30/08/2017

LA ROCHE-POSAY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   парфеми, тоалетна вода; гелови, соли за
бањање и за туширање што не се за мсдицинска
употреба; тоалетни сапуни, дезодоранси за тело;
козметика, имено, креми, млека, лосиони, гелови
и пудри за лицето, телото и рацете; препаратм за
заштита од сонце (козметички производи); мејк-ап
препарати; шампони; гелови, спрејеви, пенести
креми и мелеми за стилизирање на косата и
нега на коса; лак за коса; препарати за боење и
отстранување на бојата на косата; препарати за
трајна ондулација и виткање на косата; етерични
масла за лична употреба

(450) 28/02/2009
(732) DIKTAS DIKIS IPLIK SANAYI VE TICARET A.S.
Tugayyolu Caddesi No:22 34846 Cevizli, Maltepe
ISTANBUL, TR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје  Ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, бела и златна

(111) 15375

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/864

(220) 04/09/2007
(181) 04/09/2017

(551) индивидуална

(450) 28/02/2009

(510, 511)
кл. 23 предено и конец за текстил
кл. 26  конци
(111) 15337

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/855

(220) 03/09/2007

(732) JAMNICA d.d.
Getaldiceva 3, HR-10000 Zagreb, HR
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(181) 03/09/2017
(450) 28/02/2009
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a Delaware Limited
Liability Company,
Lawrenceville-Princeton Road, Princeton New
Jersey 08540, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

AVELLE

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 медицински уреди, имено, пневматски
уреди за третирање  венозна инсуфициенција
(111) 15336

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/861

(220) 04/09/2007
(181) 04/09/2017

кл. 32   минерална и газирана вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
(111) 15367
(210) TM  2007/865

Avenue Rene Levayer, 86270 La Roche-Posay,
FR

15313

(220) 04/09/2007
(181) 04/09/2017

(450) 28/02/2009
(732) La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique
Societe Anonyme

(151) 24/12/2008

(450) 28/02/2009
(732) JAMNICA d.d.
Getaldiceva 3, HR-10000 Zagreb, HR
(740) ВАЛЕНТИН

ПЕПЕЉУГОСКИ,  

АДВОКАТ

Trgovski marki

Glasnik,
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(732) Dow AgroSciences LLC
liability company
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a Delaware limited

9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(591) розова, бела и црна

кл. 5  пестициди, препарати за уништување коров
и уништување штетници; фунгициди; инсектициди
и нематоциди

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32   минерална и газирана вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
(111) 15387

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/866

(220) 04/09/2007

(111) 15340

(151) 22/12/2008

(210) TM  2007/869

(220) 06/09/2007
(181) 06/09/2017
(450) 28/02/2009

(732) GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.
Prolongacion Paseo de la Reforma no. 1000
Colonia Pena Blanca Santa Fe, Delegacion Alvaro
Obregon C.P. 01210, Mexico Distrito Federal, MX

(181) 04/09/2017
(450) 28/02/2009
(732) JAMNICA d.d.

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

Getaldiceva 3, HR-10000 Zagreb, HR
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

(540)

(591) светло и темно розова,  бела, жолта, сива, светло
и темно сина, црна и виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30   кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе,; брашно и производи од
житарици, леб, колачи, слатки, сладолед; мед,
меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

(591) жолта, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 минерална и газирана вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
(111) 15339
(210) TM  2007/868

(151) 13/01/2009
(220) 06/09/2007
(181) 06/09/2017
(450) 28/02/2009

Trgovski marki

(111) 15366

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/874

(220) 06/09/2007
(181) 06/09/2017
(450) 28/02/2009

(732) Galex proizvodnja in promet s farmacevtskimi in
drugimi proizvodi, d.d.
Tisinska ulica 29g, 9000 Murska Sobota, SI
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

15366
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(540)

21, четки, држачи и деспензери-сите вклучени
во класата, 21, орални и дентални хигиенски
продукти во класата, 21, четки за јазик (мануелни
и електрични) и чистач на јазик

MELOXAN GALEX
(551) индивидуална

(111) 15260

(510, 511)

(210) TM  2007/905

кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанцииии 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, фармацевтски производи
(111) 15343

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/875

(220) 07/09/2007
(181) 07/09/2017
(450) 28/02/2009

(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE

(151) 18/12/2008
(220) 19/09/2007
(181) 19/09/2017
(450) 28/02/2009

(732) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ
ул. Ѓорче Петров бр. 4, 1300 Куманово, MK
(540)

(591) црвена, зелена, златна, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  месо и месни производи

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

кл. 35   услуги за продажба на големо и мало на
прехранбени производи

(540)

(111) 15402

NAUTICA

(151) 16/01/2009

(210) TM  2007/910

(220) 20/09/2007
(181) 20/09/2017

(551) индивидуална

(450) 28/02/2009

(510, 511)
кл. 29 риба, производи од риба, преработки и
деликатесни салати што содржат риба, вкуснапикантна хранашто во својата основа содржи риба
како и сите наведени производи во замрзната
состојба, конзервирана риба
(111) 15388

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/883

(220) 12/09/2007

(732) GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation
organized and ezisting under the laws of the State
of Delaware,
300 Renaissance Center, Detroit, Michigan 482653000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

(181) 12/09/2017

VOLT

(450) 28/02/2009
(732) Procter & Gamble Business Services Canada
Company
c/o Steward Mc Kevley Stirling Scales 1959
Upper Water Street, Suite 900 Halifax Nova Scotia
Canada B3J2X2, CA
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  ул. „Народен
Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

ADVANTAGE BREATH REFRESH
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 моторни возила и нивни делови, освен
метални и неметални брави (електрични или
неелектрични); регистерски таблички метални
и неметални, делови конституенти на мотори,
индикатори на брзина, уреди за греење, клима
уреди и осветлување
(111) 15308

(151) 30/12/2008

(210) TM  2007/913

(220) 20/09/2007
(181) 20/09/2017

(510, 511)
кл. 21 четки за заби, електрични четки за заби,
материјали за правење четки, делови и подесувачи
за претходно кажаните стоки вклучени во класата,

15343

(450) 28/02/2009
(732) Златевски Љубиша
ул. „Фазанерија” 1 бр.96, Гостивар, MK

Trgovski marki
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(540)
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(540)

(591) виолетова и златна
(591) сребрена, црвена, кафена, црна и жолта

(551) индивидуална

(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

(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци од овошје и овошни
сокови, сирупи и други препарати за производство
на пијалаци
(111) 15338
(210) TM  2007/917

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(151) 16/01/2009

(111) 15342

(220) 21/09/2007

(210) TM  2007/920

(151) 16/01/2009
(220) 21/09/2007
(181) 21/09/2017

(181) 21/09/2017
(450) 28/02/2009

(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство трговија и услуги
ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз Неготино

(732) Друштво за производство трговија и услуги
ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз Неготино
ул. Манчо Малеминов бр. 30, Неготино, MK

ул. Манчо Малеминов бр. 30, Неготино, MK
(740) НАДА АНГЕЛОВСКА, адвокат  бул. Маршал Тито
22/2-8 1000 Скопје, 1000, Скопје

(740) НАДА АНГЕЛОВСКА, адвокат  бул. Маршал Тито
22/2-8 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

(540)

PIVKA
(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

(591) жолто кафена и златна

кл. 33 алкохолни пијалаци (осван пиво)

(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) 15224

(151) 18/12/2008

(210) TM  2007/923

(220) 24/09/2007
(181) 24/09/2017
(450) 28/02/2009

кл. 33 алкохолни пијалаци (осван пиво)
(111) 15341

(151) 16/01/2009

(210) TM  2007/918

(220) 21/09/2007

47 Boulevard Royal, L-2449, LU

(181) 21/09/2017

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

(450) 28/02/2009

(540)

(732) Друштво за производство трговија и услуги
ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз Неготино
ул. Манчо Малеминов бр. 30, Неготино, MK
(740) НАДА АНГЕЛОВСКА, адвокат бул. Маршал Тито
22/2-8 1000 Скопје, 1000, Скопје

Trgovski marki

(732) J.Safra IP Holding Co.

JOSEPH SAFRA
(551) индивидуална
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(510, 511)
кл. 14  благородни метали, вклучително благородни
метални прачки, монети и медали
кл. 36  банкарски, финансиски, осигурителни или
слични услуги, осигурителни услуги, банкарски
услуги, кредитни услуги и услуги на позајмување,
кредитни картички, лизинг и финансирање, услуги
на спонзорирање фондови, услуги на менаџирање
со имот, брокерски услуги за хартии од вредност и
берзански стоки, услуги на правно застапување,
траст фондови, берзанско тргување, советување
и финансирање на недвижнини
(111) 15357

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

AUCTOR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36  услуги на споредник за работа со хартии од
вредност и имот од вредност; финансиски услуги;
банкарски услуги и менувачници; управување со
недвижности

(151) 23/12/2008

(210) TM  2007/935

(220) 27/09/2007
(181) 27/09/2017
(450) 28/02/2009

(111) 15305

(151) 25/12/2008

(210) TM  2007/939

(220) 28/09/2007
(181) 28/09/2017

(732) COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

360° SONIC ENERGY

(450) 28/02/2009
(732) AUCTOR d.o.o
Dezmanova 5, 1000 Zagreb, HR
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21  четки за заби
(111) 15379

(151) 24/12/2008

(210) TM  2007/937

(220) 27/09/2007
(181) 27/09/2017
(450) 28/02/2009

(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
Max-Born-Strasse 4 22761 Hamburg, DE
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,  
АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(591) златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36  услуги на посредник за работа со хартии од
вредности  имоти од вредност; финансиски услуги;
банкарски услуги и менувачници; управување со
недвижности

(540)

VIBRANT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, било преработен или непреработен;
цигари; пури; производи од тутун; супститути
(замена) за тутун,што не се за медицинска
употреба или за лекување, кибрити и производи
за пушачите
(111) 15369

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/938

(220) 28/09/2007

(111) 15358

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/940

(220) 28/09/2007
(181) 28/09/2017
(450) 28/02/2009

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

(181) 28/09/2017

DEDIS

(450) 28/02/2009
(732) AUCTOR d.o.o
Dezmanova 5, 1000 Zagreb, HR

15357

(551) индивидуална
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(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.

(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, сите видови  
конзервирани и неконзервирани производи од
истите; прехранбени намирници од животинско
потекло; месни екстракти; конзервирани, сушено
и варено овошје и зеленчук; зеленшук; желе,
џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи,
масла и масти за јадење
(111) 15368

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/943

(220) 28/09/2007
(181) 28/09/2017

Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

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

(450) 28/02/2009
(732) Europapress Holding d.o.o
Koranska 2 10000 Zagreb, HR
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(111) 15386

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/954

(220) 03/10/2007
(181) 03/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) Мешано друштво со странски капитал
со ограничена одговорност во приватна
сопственост за производство, промет, услуги,
транспорт ФРОТИРЕКС Михаил и Ангел ДОО
увоз-извоз Скопје

УТРЕ
(551) индивидуална

Источна индустриска зона дел 3 бб - Гази Баба,
MK

(510, 511)
кл. 16  печатарски производи
кл. 35 огласување и рекламирање, водење коме–
рцијални работи; комерцијална адми–нистрација;
канцелариски работи

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

кл. 41 обука, стручно оспособување; разонода;
спортски и културни активности
(111) 15373

(151) 24/12/2008

(210) TM  2007/951

(220) 02/10/2007
(181) 02/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) NOVARTIS AG

(591) сива и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 23 предено и конец за текстил

4002 BASEL, CH

кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

MODURETIC

(111) 15312

(151) 18/12/2008

(210) TM  2007/957

(220) 03/10/2007
(181) 03/10/2017

(551) индивидуална

(450) 28/02/2009

(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицинска употреба;
диететски супстанцииии што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли
(111) 15314
(210) TM  2007/952

650 Madison Avenue, New York, N.Y. 10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

POLO BLACK

(151) 25/12/2008
(220) 02/10/2007
(181) 02/10/2017
(450) 28/02/2009

Trgovski marki

(732) THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 парфеми, колонска вода, тоалетна вода,

15312
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парфимирана вода, мириси, за после бричење,
гел за бричење, крема за бричење, крема за
после бричење, гел за после бричење, лосион
за после бричење, балсам за после бричење,
антиперспиранти, дезодоранс за лична употреба,
талк пудра, пудра за тело, козметика и производи
за нега на убавината, имено хидратантен крем за
тело, крема и лосион за лице и тело, ексфолиатор,
крема и лосион за миење на тело, потемнување и
сончање, крема и лосион за заштита од сонцето,
производи за нега на коса, имено шампони,
кондиционери, за миење коса, за испирање коса,
креми и лосион за коса, брилиантин и препарати
за стимулација на скалпот, производи за бањање и
туширање, имено тоалетен сапун, шампон за тело,
за триење на тело, за мазнење (омекнување) на
тело, соли за бањање, гел за бањање и туширање,
масло за бањање и туширање, етерични масла
(111) 15311

(151) 25/12/2008

(210) TM  2007/958

(220) 03/10/2007

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

POLO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   Парфеми, колонска вода, тоалетна вода,
парфимирана вода, мириси, за после бричење,
гел за бричење, крема за бричење, крема за
после бричење, гел за после бричење, лосион
за после бричење, балсам за после бричење,
антиперспиранти, дезодоранс за лична употреба,
талк пудра, пудра за тело, козметика и производи
за нега на убавината, имено хидратантен крем за
тело, крема и лосион за лице и тело, ексфолиатор,
крема и лосион за миење на тело, потемнување и
сончање, крема и лосион за заштита од сонцето,
производи за нега на коса, имено шампони,
кондиционери, за миење коса, за испирање коса,
креми и лосион за коса, брилиантин и препарати
за стимулација на скалпот, производи за бањање и
туширање, имено тоалетен сапун, шампон за тело,
за триење на тело, за мазнење (смекнување) на
тело, соли за бањање, гел за бањање и туширање,
масло за бањање и туширање, етерични масла

(181) 03/10/2017
(450) 28/02/2009
(732) THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.
650 Madison Avenue, New York, N.Y. 10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

POLO SPORT

(111) 15222

(151) 18/12/2008

(210) TM  2007/965

(220) 05/10/2007
(181) 05/10/2017
(450) 28/02/2009

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 парфеми, колонска вода, тоалетна вода,
парфимирана вода, мириси, за после бричење,
гел за бричење, крема за бричење, крема за
после бричење, гел за после бричење, лосион
за после бричење, балсам за после бричење,
антиперспиранти, дезодоранс за лична употреба,
талк пудра, пудра за тело, козметика и производи
за нега на убавината, имено хидратантен крем за
тело, крема и лосион за лице и тело, ексфолиатор,
крема и лосион за миење на тело, потемнување и
сончање, крема и лосион за заштита од сонцето,
производи за нега на коса, имено шампони,
кондиционери, за миење коса, за испирање коса,
креми и лосион за коса, брилиантин и препарати
за стимулација на скалпот, производи за бањање и
туширање, имено тоалетен сапун, шампон за тело,
за триење на тело, за мазнење (смекнување) на
тело, соли за бањање, гел за бањање и туширање,
масло за бањање и туширање, етерични масла
(111) 15310
(210) TM  2007/959

(151) 25/12/2008
(220) 03/10/2007
(181) 03/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.
650 Madison Avenue, New York, N.Y. 10022, US

15311

(732) Фонд за здравствено
Македонија

осигурување

на

ул. „Македонија” бб, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

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

Trgovski marki

Glasnik,

16/1

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, болнички услуги,
детоксикација, диспанзери, естетска хирургија,
фармација, физиотерапија, хирургија, клиники,
медицинска помош, установи за опоравување,
оптичарски услуги, породување, психологија,
инсеминација, санаториуми, здравствени услуги,
стоматологија

кл. 41 конференции (организирање и водење
конференции),
конгреси
(организирање
и
водење конгреси), планирање приеми, практично
обучување, семинари (организирање и водење
семинари), симпозиуми (организирање и водење
симпозиуми)

кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединци
(111) 15223
(210) TM  2007/966

(151) 18/12/2008
(220) 05/10/2007
(181) 05/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) Фонд за здравствено
Македонија

осигурување
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кл. 41 конференции (организирање и водење
конференции),
конгреси
(организирање
и
водење конгреси), планирање приеми, практично
обучување, семинари (организирање и водење
семинари), симпозиуми (организирање и водење
симпозиуми)

кл. 36   осигурување, осигурување (информации
за осигурување), осигурување (консултации за
осигурување)

кл. 44 медицински услуги, болнички услуги,
детоксикација, диспанзери, естетска хирургија,
фармација, физиотерапија, хирургија, клиники,
медицинска помош, установи за опоравување,
оптичарски услуги, породување, психологија,
инсеминација, санаториуми, здравствени услуги,
стоматологија

str. 141-241, fevruari 2009 Skopje

кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединци
(111) 15221

(151) 18/12/2008

(210) TM  2007/967

(220) 05/10/2007
(181) 05/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) Фонд за здравствено
Македонија

осигурување

на

ул. „Македонија” бб, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

на

ул. „Македонија” бб, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанцииии 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. 36 осигурување, осигурување (информации
за осигурување), осигурување (консултации за
осигурување)

Trgovski marki

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанцииии 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. 36   осигурување, осигурување (информации
за осигурување), осигурување (консултации за
осигурување)
кл. 41   конференции (организирање и водење
конференции),
конгреси
(организирање
и
водење конгреси), планирање приеми, практично
обучување, семинари (организирање и водење
семинари), симпозиуми (организирање и водење
симпозиуми)
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кл. 44   медицински услуги, болнички услуги,
детоксикација, диспанзери, естетска хирургија,
фармација, физиотерапија, хирургија, клиники,
медицинска помош, установи за опоравување,
оптичарски услуги, породување, психологија,
инсеминација, санаториуми, здравствени услуги,
стоматологија
кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединци
(111) 15249

(151) 18/12/2008

(210) TM  2007/969

(111) 15237

(151) 30/12/2008

(210) TM  2007/971

(220) 09/10/2007
(181) 09/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
ул. Илинденска бр. 165, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат  ул.”Питу Гули” 70,
1000, Скопје
(540)

(220) 08/10/2007
(181) 08/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) LIEBRE ENTERPRISES LIMITED
Riga Feraiou 2, Limassol Centre, Block B, 5th
floor, Office 508, Limassol, CY
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  ул. „Народен
Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(591) портокалова, зелена, жолта, црвена  и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32  безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(540)

ZEDER

(111) 15236
(551) индивидуална

(210) TM  2007/972

(510, 511)

(151) 30/12/2008
(220) 09/10/2007
(181) 09/10/2017

кл. 6  брави

(450) 28/02/2009

кл. 12   брави за автомобили, контакт брави и
брави за спречување на кражби на возила

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

(111) 15253

(151) 30/12/2008

(210) TM  2007/970

(220) 09/10/2007

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

(181) 09/10/2017

(540)

(450) 28/02/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
ул. Илинденска бр. 165, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат  ул.”Питу Гули” 70,
1000, Скопје
(540)
(591) црвена, зелена, портокалова и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32   безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(591) портокалова, зелена, жолта, црвена и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32   безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(111) 15279

(151) 18/12/2008

(210) TM  2007/984

(220) 10/10/2007
(181) 10/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) Електростопанство на Македонија АД за
дистрибуција и снабдување со електрична
енергија Скопје
ул. 11 Октомври бр. 9, 1000 Скопје, MK

15249

Trgovski marki

Glasnik,

16/1

(540)

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

кл. 39 набавка и дистрибуција на енергија,
снабдување
со
електрична
енергија
на
потрошувачи, советување за енергетскиот
сектор, давање под закуп броила за мерење на
потрошувачката на енергија
кл. 42 истражување, подготовка на проценки,
инженерски работи, планирање проекти и
подготовка на програми за обработка на податоци
од областа на снабдување со енергија
(111) 15449

(151) 25/12/2008

(210) TM  2007/993

(220) 15/10/2007
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играчки; модели на возила; составни делови
за моделирачки играчки и уреди за работа
со моделирачките играчки кои се продаваат
заедно; комплети алати; новитети за забава;
мали играчки како ситни подароци што се делат
на забавите; карти за играње; плишани играчки;
кукли; пузли; играчки за јавање; кутии за песок за
играње; лизгалишта и тобогани за игра; базени со
прстенест облик; базени на надување (за игра);
играчки за бањање, играчки за базени; играчки
за прскање вода или течност; скејтбордови;
лизгалки; скии; летечки дискови; стапови за
хокеј; санки; играчки за правење балончиња;
меки обликувани фигурички за играње; садови
за печење за играње; кујнски прибор за играње;
играчки банкомати; разни фигурички; алат за
играње; ремени играчки за носење алат; фарови
за возила играчки; возила играчки; трицикли
играчки; хартиени шапки за забава

(591) сребрена и сина

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

str. 141-241, fevruari 2009 Skopje

(111) 15374

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/994

(220) 15/10/2007
(181) 15/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) Laboratoire Garnier & Cie (Societe en nom
collectif)
281, Rue Saint-Honore, 75008 Paris, FR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(181) 15/10/2017
(450) 28/02/2009
(732) Chapman Entertainment Limited
The Pavilion, 90 Point Pleasant, Wandsworth,
London, SW 18 1 NN, GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

BAMBL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 комплети градинарски алат за играње;
канти и лопатки за играње; фигурички на детски  
јунаци од стриповите и цртаните филмови,
додатоци и опкружувања за истите, посебно
сетови за играње и фантазирање; апарати
за правење меури; балони; топки; движечки
играчки на батерии; игри на плоча; елементи за
градење; игри за градење; игри со карти; украси
за божиќно дрво, облека за кукли и меки играчки,
прибор за кукли; кукли; колички за кукли; игри;
гимнастички спортски производи, куклички што се
држат во рацете; тропалки за бебиња, движечки
играчки за креветчиња за бебиња; пузли; змејови;
манипулативни пузли; маски; мобилни телефони

Trgovski marki

кл. 3 парфеми, тоалетна вода; гелови, соли за
капење и туширање што не се за медицинска
употреба; тоалетни сапуни, дезадоранси за
тело; козметика нмено креми, млека, лосипни,
гелови и пудри за лице, тело и раце; препарати за
заштита од сонце ( козмстички прпизводи); мејк ап
препарати; шампони; гелови, спрејеви, пенасти
креми и мелеми за стилизирање на косата и нега
на косата; лак за коса; препарати за боење и
отстранување на бојата на косата; прспарати за
трајна ондулација и внткање на косата; етерични
масла за лична употреба
(111) 15307
(210) TM  2007/995

(151) 25/12/2008
(220) 15/10/2007
(181) 15/10/2017
(450) 28/02/2009

15307
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(732) ExxonMobil Oil Corporation, a corporation
organized and existing under the laws of the state
of New York

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски, и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанцииии 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

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 750392298, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

MOBIL SUPER

(111) 15376

(151) 24/12/2008

(210) TM  2007/999

(220) 16/10/2007

(551) индивидуална

(181) 16/10/2017

(510, 511)

(450) 28/02/2009

кл. 4 моторни масла

(732) American-Cigarette
Limited

(111) 15378

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/996

(220) 15/10/2007
(181) 15/10/2017
(450) 28/02/2009

Zaehlerweg 4, Zug 6300, CH

(540)

VOGUE

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US

(540)

(Overseas)

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

(732) The Procter & Gamble Company

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

Company

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34  цигари, тутун, тутунски производи, артикли
за пушачи, запалки, ќибрити
(111) 15377

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/1000

(220) 17/10/2007
(181) 17/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) British American Tobacco (Brands) Inc.
2711 Centerville Road, Suite 300, Willmington,
Delaware 19808, US

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   препарати за перење и белење и други
супстанцииии за употреба при перење; препарати
за чистење, полирање, рибање и абразивни
препарати; сапуни; сите погоре споменати стоки
со или без дезинфекциски ефекти

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

KENT HD

кл. 5  дезинфектанти
(111) 15385

(151) 24/12/2008

(210) TM  2007/998

(220) 16/10/2007
(181) 16/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) АД ЈАКА 80 Радовиш
ул.Маршал Тито бр.2,Радовиш, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34  цигари, тутун, тутунски производи, филтери
за цигари, артикли за пушачи, запалки, кибрити
(111) 15440

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/1001

(220) 17/10/2007
(181) 17/10/2017

(540)

(450) 28/02/2009

ЈАКАVIT
(551) индивидуална

15387

(732) Smithers-Oasis Company
2020 Front Street, Suite 301, Cuyahoga Falls,
Ohio 44221, US

Trgovski marki

Glasnik,

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

16/1
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(510, 511)
кл. 34 цигари, тутун, тутунски производи, артикли
за пушачи, запалки, кибрити

(540)

(111) 15383

OASIS

181

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/1010

(220) 22/10/2007
(181) 22/10/2017
(450) 28/02/2009

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 медиуми за семенски култури и размножување
на растенија; препарати за користење со цвеќиња
и растенија, имено, освежувачи на листови за сјај;
препарати за одржување во живот и убавината
на сечени цвеќиња; препарати за навлажнување
и претходен третман на свежо сечени цвеќиња;
завршен течен спреј за освежување, навлажнување
и заштита на цветни дизајни и саксиски растенија
(111) 15303

(151) 25/12/2008

(210) TM  2007/1006

(220) 18/10/2007
(181) 18/10/2017

(732) Procter & Gamble Business Services Canada
Company c/o Stewart McKelvey Stirling Scales
Suite 900, 1959 Upper Water Street P.O. Box 997
Halifax, Nova Scotia, Canada B3J 2X2, CA
(740) МАРГАРИТА   ПЕКЕВСКА,   адвокат ул. „Народен
Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

ORAL-B
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   препарати за нега и хигиена на устата,
забите,  грлото,  непцата и усната дупка, препарати
за плакнење за превенција од забен каменец и
кариес, препарати за чистење   заби, препарати
за нега на забите, прав за заби, пасти за заби,
перачи за уста, спрејови за уста,  гелови за заби,  
флуорни гелови,  флуорни перачи за уста,  прав
за чистење,  тартар боечки таблети

(450) 28/02/2009
(732) Emhart Glass SA
Hinterbergstrasse 22, PO Box 5361 Ch- 6330
Cham, CH
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ   ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје
(540)

(111) 15306

EMHART

(151) 25/12/2008

(210) TM  2007/1012

(220) 22/10/2007
(181) 22/10/2017
(450) 28/02/2009

(551) индивидуална

(732) Motorola,Inc., a Delaware corporation

(510, 511)
кл. 7   производствена машинерија за стаклени
контејнери, особено за огништа, потпирачи,
машини за обликување и машини за инспекција

(111) 15315

(151) 25/12/2008

(210) TM  2007/1009

(220) 22/10/2007

(540)

SONGID
(551) индивидуална

(450) 28/02/2009

(510, 511)

2711 Centerville Road, Suite 300, Willmington, Delaware
19808, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

LUCKY STRIKE

Trgovski marki

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

(181) 22/10/2017
(732) British American Tobacco (Brands) Inc.

(551) индивидуална

1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,IL 60196, US

кл. 9 мобилни телефони; софтвер, особено
компјутерски програми
снимени или во фиксни мемориски кола за
употреба во телекомуникациските уреди и
компјутерите за пренос, репродуцирање, пристап,
пребарување, означување и барање музика,
посебно електронски функции кои олеснуваат да
по пат на мобилни телефони и други екстерни
извори   да се препознава музика која се наоѓа
во или е со компјутерски софтвер генерирана
во мобилните телефони или компјутерите, што
покажуваат информации во врска со таа музика на
мобилните телефони и компјутерските монитори

15306
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кл. 38    услуги на телекомуникација и пренос
на податоци; советодавни и консултантски
услуги во врска со услугите од областа на
телекомуникацијата, интернетот, интранет и
екстранет мрежите; далечинското   вчитување на
музика, видео игрите, дигиталните податоци и
компјутерски софтвер; обезбедување пристап до
компјутерските мрежи.
(111) 15304

(151) 25/12/2008

(210) TM  2007/1014

(220) 22/10/2007
(181) 22/10/2017

(111) 15302

(151) 25/12/2008

(210) TM  2007/1019

(220) 24/10/2007
(181) 24/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware
Corporation
345 Park Avenue, New York, New York 10154, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(450) 28/02/2009
(732) L’Oreal, Societe Anonyme
14 rue Royale, 75008 Paris, FR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за третман и
превенција на рак

(540)

PROMESSE

(111) 15258

(151) 18/12/2008

(210) TM  2007/1024

(220) 26/10/2007
(181) 26/10/2017

(551) индивидуална

(450) 28/02/2009

(510, 511)

(732) Друштво за производство и трговија МЕГА
ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица

кл. 3  парфимериски производи
(111) 15436
(210) TM  2007/1016

ул. Панче Пешев 55-2/1 Струмица , MK

(151) 13/01/2009
(220) 24/10/2007
(181) 24/10/2017

(540)

(450) 28/02/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
МЕДИА ДОО експорт-импорт
ул. Митрополит Теодосиj Гологанов 59-1/6-15,
1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,  
АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(591) темно сина, зелена и бела

(540)

(510, 511)

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 алишта (средства за парфимирање на
алишта), козметички производи, нега на кожата,
омекнувачи, омекнувачи на алишта, сапуни
за освежување, парфимериски производи,
парфимирање на алиштата, перење (средства
за белење), перење (средства за перење),
перење алишта, перење /чистење/ (производи за
чистење со триење), плавење, сапуни, сапуни за
дезинфекција, сапуни за дезодорирање, сапуни
за миење, шампони, балзами за коса, средства за
миење садови

15304

(551) индивидуална
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба, сликарски прибор, сликарски
четки, машини за пишување и канцелариски
прибор (освен мебел), материјал за обука и
настава (освен апарати), пластични материјали за
пакување што не се опфатени во другите класи,
печатарски букви, клишиња
кл. 35   рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи
(111) 15284

(151) 21/01/2009

(210) TM  2007/1025

(220) 26/10/2007
(181) 26/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ ДООЕЛ
Струмица
ул.

Маршал

Тито

105

Струмица,

MK

Trgovski marki

Glasnik,

16/1

(540)

str. 141-241, fevruari 2009 Skopje
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(освен за сувоземни возила); земјоделски направи;
инкубатори за јајца
кл. 8  рачни алати и направи; прибор за јадење;
ладно оружје и жилети
кл. 12 возила; апарати за движење по земја,
воздух или вода

(591) портокалова, кафена и бела

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
кондиторски производи
(111) 15261

(151) 18/12/2008

(210) TM  2007/1027

(220) 26/10/2007

кл. 31 земјоделски, градинарски, шумски произ–
води и зрнести производи што не се опфатени со
другите класи; животни (живи); свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни; пивски слад

(181) 26/10/2017
(450) 28/02/2009

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

(732) Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ ДООЕЛ
Струмица

кл. 36   осигурување; финансиски работи; моне–
тарни работи; работи поврзани со недвижен имот

ул. Маршал Тито 105 Струмица , MK

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање
стоки; организирање на патувања

(540)

кл. 40  обработка на материјали
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и социјални услуги
што ги даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединци

(591) портокалова, кафена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
кондиторски производи
(111) 15227

(151) 17/12/2008

(210) TM  2007/1029

(220) 26/10/2007
(181) 26/10/2017

(111) 15228

(151) 17/12/2008

(210) TM  2007/1030

(220) 26/10/2007
(181) 26/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) PIVKA perutninarstvo d.d.

(450) 28/02/2009
(732) PIVKA perutninarstvo d.d.
Kal 1 6257 PIVKA, SI
(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И
ЌЕЛЕШОСКА   ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000
Скопје

Kal 1 6257 PIVKA, SI
(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И
ЌЕЛЕШОСКА   ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000
Скопје
(540)

(540)

(591) црвена и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) зелена, црвена, портокалова и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила);
машински спојници и трансмисиски елементи

Trgovski marki

кл. 7 машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила);
машински спојници и трансмисиски елементи
(освен за сувоземни возила); земјоделски направи;
инкубатори за јајца
кл. 8 рачни алати и направи; прибор за јадење;
ладно оружје и жилети
кл. 12

возила; апарати за движење по земја,
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воздух или вода

детерген за повеќе намени; универзален препарат
за чистење домакинства

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

(111) 15437

(151) 16/01/2009

(210) TM  2007/1035

(220) 29/10/2007

кл. 31 земјоделски, градинарски, шумски произ–
води и зрнести производи што не се опфатени со
другите класи; животни (живи); свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни; пивски слад

(300) 307 30 701.8  10/05/2007  DE

кл. 35 огласување; водење на работење; упра–
вување со работи; канцелариски работи

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

кл. 36 осигурување; финансиски работи; моне–
тарни работи; работи поврзани со недвижен имот

(181) 29/10/2017
(450) 28/02/2009
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

(540)

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање
стоки; организирање на патувања

ЕNTERTAIN

кл. 40 обработка на материјали
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и социјални услуги
што ги даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединци
(111) 15226

(151) 18/12/2008

(210) TM  2007/1032

(220) 26/10/2007
(181) 26/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) Aloe Vera of America, Inc.
13745 Jupiter Road Dallas, Texas 75238, US
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
сапуни; козметика, лосиони за коса;
кл. 3
пасти за заби; нелековити препарати за нега на
кожата, односно чистачи на влажнувачи, тонери,
кондиционери, смекшувачи и ексфолијанти за
лице, и тело; осветлувачи на  кожа за намалување
појава на темна пигментација; креми за тело за
намалување на појава на целулит; препарати за
нега на коса, односно, шампони, кондиционери,
гелови за обликување, спрејови за коса и
зацврснувачи; нелековити препарати за лична
хигиена, гел за заби, вода за плакнење уста;
козметички производи, односно, бази, црвила за
усни, коректори, фиксатори за образи, моливи за
исцртување усни, очи и образи, маскари, пудри
за лице, сенки за очи, пудри, подлога, коректор,
бронзер, црвенило, сенка за очи во облик на пудра
и/или во течна форма, сјај за усни, нелековит
балзам за усни и препарати за симнување шминка;

15226

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски   и оптички апарати и инструменти
како и апарати и инструменти за вагање, мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), за помош
(спасување) и за обука; апарати и инструменти
за управување, преспојување, трансформираше,
акумулирање, регулирање или контролирање
на елекгрична струја; апарати за снимање,
пренос, обработка и репродукција на звук, слики
или податоци; магнетски носачи на податоци,
автомати и механизми за автоматски уреди
што се задвижуваат со претходно уфрлување
на парички; уреди за сметање, опрема и
компјутери за обработка на податоци; снимени
и ненаснимени носачи на податоци (вклучени во
класата 9); компјутерски програми (сочувани);
електронски снимени податоци (можат да се
превземаат); електронски публикации (можат да
се превземаат)
кл. 16   печатарски производи; фотографии;
канцелариски прибор (освен мебелот); материјали
за учење и инструкции (освен апарати)
кл. 35  огласување; деловно управување; водење
комерцијални работи; собирање,  систематизација,
компилација и економска анализа на податоци и
информации во компјутерски бази на податоци;
услуги на продажба на мало (исто така по пат на
интернет и други комуникациски мрежи), врзано
за стоки од класа 9 и 16
кл. 36  осигурување; финансиски работи; парични
работи; услуги на управување со недвижности
кл. 37  изградба; услуги на поставување; поправка
и одржување на компјутери и телекомуникациска
опрема
кл. 38   телекомуникации; новински агенции;
изнајмување на опрема за телекомуникации;
информации за телекомуникации
кл. 41   обука; стручно оспособување; разонода;
организација на    спортски и културни настани;
издавање книги, часописи и останати печатарски

Trgovski marki

Glasnik,

производи вкулучувајќи и во електронски формат,
вклучувајќи и на интернет (освен за цел на
огласување)
кл. 42   научни и технолошки услуги и истражување
и дизајнирање врзано за исто;   индустриска
анализа и услуги на истражување; дизајн и
развој на компјутерски хардвер, софтвер и
база на податоци; одржување на софтвер;
технички консултации; услуги на похранување
на електронски податоци; изнајмување опрема
за обработка податоци; дизајнирање на (web)
страници за други
кл. 45   лиценцирање на права од индустриска
сопственост
(111) 15481

(151) 16/01/2009

(210) TM  2007/1041

(220) 01/11/2007

16/1
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36
осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот
(111) 15195

(151) 02/12/2008

(210) TM  2007/1044

(450) 28/02/2009
(732) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

SCORE

(450) 28/02/2009
(551) индивидуална

Trdinova ulica, 3, Ljubljana, SI

(510, 511)

(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ  
бул.”Св.Климент
Скопје

Охридски”

(220) 01/11/2007
(181) 01/11/2017

(181) 01/11/2017
(732) ILIRIKA berzno posredniske d.d. Ljubljana

185

бр.66/1-1,

кл. 34 преработен или непреработен тутун;
производи од тутун; тутун за пушење, тутун за
лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за
џвакање; снус тутун (шведски тутун  што не чади
додека согорува); цигари, пури, цигарилоси;
супстанцииии за пушење што се продаваат заедно
или одделно од тутун а не се за медицински
намени и не се наменети за лекување; бурмут;
пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија
за цигари, цевчиња и чибуци за цигари, кибрити

1000,

(540)

кл. 35   огласување и рекламирање; водење на
работење; водење на комерцијална дејност,
комерцијална администрација; управување со
работи; канцелариски работи

(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 осигурување, финансиски работи, монета–
рни работи, работи поврзани со недвижен имот
(111) 15482

(151) 16/01/2009

(210) TM  2007/1042

(220) 01/11/2007

(111) 15232

(151) 18/12/2008

(210) TM  2007/1051

(220) 02/11/2007
(181) 02/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
US

(181) 01/11/2017
(450) 28/02/2009
(732) ILIRIKA berzno posredniske d.d. Ljubljana
Trdinova ulica, 3, Ljubljana, SI
(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ  бул.”Св.Климент Охридски”
бр.66/1-1, 1000, Скопје

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

WHISKAS SUPREME

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(591) сина и бела

Trgovski marki

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски продукти
и зрна што не се вклучени во другите класи; живи
животни; свежо овошје и свеж зеленчук; храна за  
животни и адитиви на храна за животни; сипина
коска; коски и работи за џвакање што се јадат;
легла за животни

15232
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(111) 15468

(151) 16/01/2009

(210) TM  2007/1059

(220) 01/11/2007

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

(181) 01/11/2017
(450) 28/02/2009
(732) International Suzuki, Association
P.O. Box 260032, Plano, Texas 75026, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(111) 15294
(210) TM  2007/1069

(151) 30/12/2008
(220) 06/11/2007
(181) 06/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП
ул. „ЦАНЕ КУЗМАНОСКИ„ бр. 1 Прилеп, MK
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали што ги користат
уметниците, слакарски четки, мачини за пишување
и канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за обука и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување што не се опфатени во
другите класи; печатарски букви, клишиња
(111) 15469
(210) TM  2007/1060

(591) црна, бела, црвена и златна
(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

(151) 16/01/2009
(220) 01/11/2007

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)

(181) 01/11/2017
(450) 28/02/2009
(732) International Suzuki, Association
P.O. Box 260032, Plano, Texas 75026, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(111) 15244
(210) TM  2007/1070

(151) 18/12/2008
(220) 06/11/2007
(181) 06/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
Стопански комплекс Илинден б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црвена, жолта, виолетова, сина, црна, сива
и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографиски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава:
апарати и инструменти за споредување,

15468

(591) розова, жолта, зелена, црна и бела
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 15243

(151) 18/12/2008

(210) TM  2007/1071

(220) 06/11/2007
(181) 06/11/2017

16/1
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(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(450) 28/02/2009
(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
Стопански комплекс Илинден б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) кафена, сина, жолта, бела и црвена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(591) жолта, црвена, сина, црна и бела

(510, 511)
кл. 29  млеко и млечни производи

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(111) 15242

(510, 511)

(210) TM  2007/1078

кл. 29 млеко и млечни производи
(111) 15240
(210) TM  2007/1072

(151) 18/12/2008
(220) 06/11/2007

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

(220) 06/11/2007
(181) 06/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
Стопански комплекс Илинден б.б., MK

(181) 06/11/2017
(450) 28/02/2009

(151) 18/12/2008

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

Стопански комплекс Илинден б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

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

(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи
(111) 15197

кл. 29  млеко и млечни производи
(111) 15241

(151) 18/12/2008

(210) TM  2007/1077

(220) 06/11/2007
(181) 06/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

(210) TM  2007/1092

(151) 20/11/2008
(220) 07/11/2007
(181) 07/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) Aktiebolaget Electrolux
SE-105 45 Stockholm, SE
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

Стопански комплекс Илинден б.б., MK

Trgovski marki

15197
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(540)

(540)

ELECTROLUX INSPIRO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11   фрижидери, замрзнувачи, шпорети,
скари, фурни, микробранова печка, исталации и
апарати за климатизација, вентилатори, плински
шпорет, апарати за прочистување на водата,
електрични греачи на вода, електрични машини
за подготвување кафе, прочистувачи на воздух,
влажначи за воздух, тостери, електрични калапи
за колачиња, апарати и инсталации за сушење,
кабинети за сушење, сушилници; делови и опрема
за сите погоре наведени производи
(111) 15264

(151) 18/12/2008

(210) TM  2007/1104

(220) 15/11/2007
(181) 15/11/2017

(591) зелена, црвена, портокалова, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(111) 15266
(210) TM  2007/1106

ул. Илинденска бр. 165, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат ул.”Питу Гули” 70,
1000, Скопје
(540)

(450) 28/02/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
ул. Илинденска бр. 165, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат  ул.”Питу Гули” 70,
1000, Скопје
(540)

(591) зелена, портокалова, жолта, црвена и бела
(551) индивидуална

(591) зелена, црвена, жолта, портокалова и бела
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(111) 15265

(151) 18/12/2008

(210) TM  2007/1105

(220) 15/11/2007
(181) 15/11/2017
(450) 28/02/2009

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

15264

(220) 15/11/2007
(181) 15/11/2017

(450) 28/02/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар

(151) 18/12/2008

(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(111) 15359
(210) TM  2007/1114

(151) 13/01/2009
(220) 16/11/2007
(181) 16/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство, промет, превоз и
услуги 2002 - ПАЛАС увоз-извоз ДООЕЛ
7500 Прилеп, ул. Иво Лола Рибар бр. 28, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје  Ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје
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(732) BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija,
dionicko drustvo

(540)

Jukiceva 53, 71000 Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, зелена и портокалова

(591) сина, бела и сива

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 29 транспортни услуги, организирање  пату–
вања
(111) 15353

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

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/1119

(220) 19/11/2007
(181) 19/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) British American Tobacco (Brands) Inc.

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

2711 Centerville Road, Suite 300, Willmington, Delaware
19808, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(111) 15299
(210) TM  2007/1125

(151) 18/12/2008
(220) 20/11/2007
(181) 20/11/2017
(450) 28/02/2009

VICEROY

(732) BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija,
dionicko drustvo

(551) индивидуална

Jukiceva 53, 71000 Sarajevo, BA

(510, 511)
кл. 34  цигари, тутун, тутунски производи, артикли
за пушачи, запалки, кибрити
(111) 15298

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

(151) 25/12/2008

(210) TM  2007/1120

(220) 19/11/2007
(181) 19/11/2017
(450) 28/02/2009

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

(591) бела, црна, жолта, зелена, жолто кафена, темно
црвена, златна, медова и светло кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанцииии 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) 15300

(151) 25/12/2008

(111) 15392

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/1124

(220) 20/11/2007

(210) TM  2007/1127

(220) 21/11/2007
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(732) ACTAVIS GROUP HF.

(540)

Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjordur 220, IS

SUMACTA

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

(551) индивидуална
(510, 511)

FOSICARD

кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;  
санитарни препарати за медицински цели; диетски
супстанцииии 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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;  
санитарни препарати за медицински цели; диетски
супстанцииии 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 вете–
ринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
(111) 15393

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/1128

(220) 21/11/2007
(181) 21/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) ACTAVIS GROUP HF.

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и вете–
ринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
(111) 15406

(151) 25/12/2008

(210) TM  2007/1131

(220) 22/11/2007
(181) 22/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjordur 220, IS

LINEXBIO

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

(551) индивидуална
(510, 511)

VELAHIBIN

кл. 5   фармацевтски и ветсринарни препарати,
санитарни препарати за медицинска употреба.
диететски супстанцииии што се користат во
медицината, храна за бебиња. фластери,
материјали за завои. материјали зи пломбирање
заби и забарски смоли

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;  
санитарни препарати за медицински цели; диетски
супстанцииии 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 вете–
ринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
(111) 15301

(151) 25/12/2008

(210) TM  2007/1129

(220) 21/11/2007

(111) 15380

(151) 24/12/2008

(210) TM  2007/1132

(220) 22/11/2007
(181) 22/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

IMMUNALBIO

(181) 21/11/2017
(450) 28/02/2009
(732) ACTAVIS GROUP HF.
Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjordur 220, IS
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

15393

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветсринарни препарати,
санитарни препарати за медицинска употреба.
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диететски супстанцииии што се користат во
медицината, храна за бебиња. фластери,
материјали за завои. материјали зи пломбирање
заби и забарски смоли
(111) 15381
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жолта, црна и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 препарати за нега на забите

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/1133

(220) 22/11/2007
(181) 22/11/2017
(450) 28/02/2009
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(111) 15230

(151) 25/11/2008

(210) TM  2007/1137

(220) 23/11/2007
(181) 23/11/2017

(732) NOVARTIS AG

(450) 28/02/2009

4002 BASEL, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

IMMUNAL BALANCE

(732) BPB plc
Aldwych House, 81 Aldwych, London WC2B 4HQ,
GB
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицинска употреба.
диететски супстанцииии што се користат во
медицината, храна за бебиња. фластери,
материјали за завои. материјали зи пломбирање
заби и забарски смоли
(111) 15446

(151) 25/12/2008

(210) TM  2007/1134

(220) 23/11/2007
(181) 23/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела, светло и темно сина, светло и темно
жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 препарати за нега на забите
(111) 15447
(210) TM  2007/1135

(151) 25/12/2008
(220) 23/11/2007
(181) 23/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, светло и темно сина, светло и темно сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6  необработени и делумно обработени метали
и нивни легури; градежни материјали направени
во целост и главно од обичен метал или негови
легури; метални прегради што се состојат од
метални рамки со облоки од гипсени табли, со
домонација на метал; плочи, ленти, делови за
пресување и обликување, сите од обичен метал
или негови легури и за употреба во градење,
завртки, клинци, уреди за прицврстување, стеги,
винтови, затворачи, шарки и клипови
кл. 17   изолациони материјали; материјали за
запирање и подготовка на површини што треба
да бидат запечатени различни од спојки кај
цевковки и цевки; лепливи ленти различни од
канцелариски прибор што не се за медицинска
и домашна употреба; полнач на компензатор;
гумички од гумени или вулканизирани валкна,
особено исклучувајќи ги флексибилните цевки и
подготовки за запечатување
кл. 19 неметални градежни материјали; гипс и
гипсени табли; врзивни соединенија; плочи за
градба; летви за градење; прегради; покриви;
неметални плафони; sидни облоги; градежни
хартии
(111) 15350
(210) TM  2007/1138

(151) 13/01/2009
(220) 26/11/2007
(181) 26/11/2017
(450) 28/02/2009
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(732) Lidl Stiftung & Co. KG

(540)

Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)
(591) портокалова, бела и црна
(551) индивидуална

(591) црна, бела, црвена и жолта

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 36 банкарство, вложување средства, внесува–
ње   долгови, вредносни бонови, гаранции,
дебитни картички (служби за дебитни картички,
заем врз основа на залог, заеми, консултации по
повод финансиски прашања, кредитни агенции,
кредитни картички (служби за кредитни картички),
менување (менувачници), монетарни дејности,
отплата на рати, патни чекови (издавање
патни чекови), подмирување на вредности,
посредување, посредување на берзата, сефови,
средства (електронски преносни средства),
средства (основање кружни средства), средства
(вложување средства), финансирање (служби
за финансии), финансиска анализа, финансиски
дејности, финансиски информации, финансиски
проценки /осигурувања, банкарски промет, имот/,
финансиски трансакции, финансиско управување,
фискални проценки, хипотекарно банкарство,
чекови (заверување на чековите), штедилници

(510, 511)
кл. 29 грицки (производи за грицкање), особено
сушени, пржени и/или зачинети кикиритки, ореви,
бадеми и „кашу” ореви, чипсод компири и стапчиња
од компири; производи од компири направени со
употреба на постапка на истискување;   паштети
од компири
кл. 30 грицки (производи за грицкање) особено
производи од жито / пченица, ориз и пченка,
направени со употеба на постапка на истикнување;  
пуканки, пченкарни снегулки
(111) 15382

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/1139

(220) 26/11/2007
(181) 26/11/2017
(450) 28/02/2009

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

(111) 15190

(151) 02/12/2008

(210) TM  2007/1144

(220) 26/11/2007
(181) 26/11/2017

(540)

(450) 28/02/2009
(732) Red.Com, Inc.
PO Box 1389 Eastsound, Washington 98245, US
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела,
маслинеста

светло

кафена,

сива

и

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 32 пиво, мешани пијалоци што содржат пиво
(111) 15430
(210) TM  2007/1140

(151) 13/01/2009
(220) 23/11/2007
(181) 23/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје
ул. „27 Март” бр.1, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  А ДВОКАТ Ул.”Вељко
Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

15382

RED ONE

сиво-

(510, 511)
кл. 9 системи за камери за дигитално кино
и додатоци, што се продаваат поединечно,
вклучително камери, леќи за апарати, блиц и
други направи за меморирање, хард драјвери
за видео рекордери, видео монитори и рамни
екрани, сите за употреба во креација, чување,
испорака, обработка, снимање, плејбек или
преглед на видео, музички, графички, фото,
аудио,текст,
мултимедиуми,
компјутерски
програми и податоци; форографски проектори,
слајд проектори; компјутерски програми за
дигитални камери; аудио и видео образовни
апарати и инструменти, особено компјутерски
хардвер и компјутерски софтвер за интеграција на
текс, аудио, графички фотоси и подвижни слики
во интерактивна испорака за мултимедијални
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апликации; компјутерски бели табли;
проектори и монитори за видео преглед

видео

(111) 15292

(151) 30/12/2008

(210) TM  2007/1148

(220) 27/11/2007
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(540)

(181) 27/11/2017
(450) 28/02/2009
(732) Друштво за угостителство, транспорт и услуги
ГИТОНИ ДОО Гевгелија
ул. Гевгелиски партизански одреди бр. 3
Гевгелија, MK

(591) темно црвена, црна и жолто кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  кафе, замена за кафе, какао, пијалаци на
база на кафе и какао

(540)

THE CALIFORNIA RESORT

(111) 15394

(151) 24/12/2008

(210) TM  2007/1171

(551) индивидуална

(450) 28/02/2009

(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(111) 15220
(210) TM  2007/1151

(220) 03/12/2007
(181) 03/12/2017

(732) GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation
organized and existing under the laws of the State
of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

(151) 18/12/2008
(220) 29/11/2007
(181) 29/11/2017
(450) 28/02/2009

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

(732) Lidl Stiftung & Co. KG

SPARK CLASSIC

Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 моторни возила и делови за истите

(111) 15409
(210) TM  2007/1173

(151) 13/01/2009
(220) 04/12/2007
(181) 04/12/2017

(732) KRKA Tovarna zdravil p.o.Novo mesto
Cesta herojev 45, 68000 Novo mesto, SI

(591) зелена, жолта, црвена и бела

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 минерални води и други безалкохолни
пијалаци; овошни пијалаци и овошни сокови;
сирупи и други приправки за правење пијалаци
(111) 15214
(210) TM  2007/1152

(540)

(151) 18/12/2008
(220) 29/11/2007
(181) 29/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
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(591) бела, црна, светло и темно жолта, светло и темно
зелена, светло и темно сина, светло и темно
црвена, виолетова и портокалова
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(732) Genzyme
Corporation
Corporation)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 храна за бебиња и диететски производи,
замена за мајчино млеко
кл. 29   млеко и млечни производи, зеленчукови
и овошникаши, месо, месни производи, месни
екстракти, јајца

(111) 15412

(151) 25/12/2008

(210) TM  2007/1174

(220) 04/12/2007

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

HECTOROL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати, имено активан
витамин Д2 фармацевтски препарати кој содржи
1-алфа-хидрокси-витамин Д2 за употреба при
третирање   секундарни хиперпаратироидизам и
хиперпролиферативни болести

(181) 04/12/2017
(450) 28/02/2009
(732) Genzyme
Corporation
Corporation)

(a

Massachusetts

500 Kendall Street Cambridge Massachusetts
02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(111) 15408

(151) 25/12/2008

(210) TM  2007/1177

(220) 04/12/2007
(181) 04/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) Genzyme
Corporation
Corporation)

CELSIOR

Massachusetts

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

(510, 511)
кл. 5  течни состави за измивање, реперфузија и
заштита на органи

(540)

RENVELA

(111) 15411

(151) 25/12/2008

(210) TM  2007/1175

(220) 04/12/2007

(551) индивидуална

(181) 04/12/2017

(510, 511)

(450) 28/02/2009
(a

кл. 5
фосфатни врзувачи за третирање на
хиперфосфатемија

Massachusetts

500 Kendall Street Cambridge Massachusetts
02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(111) 15417

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/1180

(220) 05/12/2007
(181) 05/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) Себаудин Бахтијаревиќ

CHOLESTAGEL
(551) индивидуална

ул. Никола Мартиновски 29 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

бул.

(540)

(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати кои се употребуваат
за одделување на жолчната киселина од
гастроинтестиналниот тракт
(111) 15410

(151) 25/12/2008

(210) TM  2007/1176

(220) 04/12/2007
(181) 04/12/2017
(450) 28/02/2009

15412

(a

500 Kendall Street Cambridge Massachusetts
02142, US

(551) индивидуална

(732) Genzyme
Corporation
Corporation)

Massachusetts

500 Kendall Street Cambridge Massachusetts
02142, US

кл. 30   чај, производи од жита, мед, сирупи од
меласа, квасец, гуми за жвакање
кл. 32   овошни и зеленчукови сокови, сирупи и
други производи за подготвување на пијалоци

(a

JONAMED
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски производи
кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со
фармацевтски производи
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(111) 15418

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/1181

(220) 05/12/2007
(181) 05/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) ИНТЕРНАТИОНАЛ ЛОГИСТИК СЕРВИС ДОО
ул. Павле Илиќ 7/2-9 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

бул.

(540)

(591) бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   дејности (професионални консултации),
дејности (советување за организирање и водење
на дејности), услуги при продажба на големо и
мало со воена опрема, облека и обувки, оружје
кл. 39 транспортни услуги
111) 15421
(210) TM  2007/1183

(151) 13/01/2009
(220) 05/12/2007
(181) 05/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) Домника Пројеска and Никола Пројески
Ул. Томе Никле бр. 12 Крушево, MK and ул.
Томе Никле бр.12 Крушево, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

16/1

str. 141-241, fevruari 2009 Skopje

195

амбра /парфимерија/, амонијак користен како
средство за миење, анисово дрво (етерични
масла од анисово дрво), аромати, бадемов сапун,
бадемово масло, бадемово масло за козметичка
употреба, белење (сода за белење), белење (соли
за белење), белила /деколоранти за козметичка
употреба/, бои (производи за отстранување бои),
бои (средства за отстранување бои), бои за
тоалетна употреба, брада (антисептички камења
за бричење брада), брада (бои за брада), брада
(сапуни за брада), бричење (паста за ремени
за бричење), бричење   (производи за бричење,
брусно платно, веѓи (козметички средства за
веѓи), веѓи (моливи за веѓи), вештачки мустаќи,
бради, коса (лепила за зацврстување на вештачки
мустаќи, бради и коса), дезодоранси за лична
употреба /парфимерија/, дезодорирачки сапуни,
депилатори,   детергенти, екстракти од цвеќе
/парфимерија/, етерични екстракти /есенции/,
етерични масти, забни протези, закиснување
алишта, избелување, јасмин, капење (козметички
препарати за капење), капење (соли за капење)
не се за медицинска употреба, кожа (козметички
производи за нега на кожата), кожа (креми за
кожни производи), кожа (креми за честење на
кожата), кожа (производи за заштита на кожата),
козметика, козметички бои, козметички креми,
козметички лосиони (шамивчиња натопени
во козметички лосиони), козметички прибор,
колонска вода, коса (бои за коса), креми за кожа,
креми за козметичка употреба, лакза нокти,
лосион за козметичка употреба, маски за убавина,
масла за парфимерија, мириси /парфеми/,
мошус /парфимерија/, нега на уста, омекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), памук
за козметичка употреба, перење (средства за
перење), парфимериски производи, средства за
полирање, пудра за шминкање, сапуни, слабеење
(козметички препарати за слабеење), сонце
(препарати за заштита од сонце) /козметички
препарати за заштита од црнење/, средства за
нега на заби, стакла на автомобили (течности
за перење на автомобилските стакла), тоалетна
вода, тоалетни масла, тоалетни млека, тоалетни
производи, чевли (креми за чевли), шампони
индустриски масла и масти, мазива,
кл. 4
соединенија
за
собирање
прашина
со
навлажнување и врзување, горива (вклучително
и течните горива за мотори) и материи за
осветлување, свеќи и фитили за осветлување

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   средства за белење и други супстанцииии
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите, абразиви
/средства за брусење/, алишта (производи за
закиснување алишта), алишта (синило за алишта),
алишта (средства за парфимирање на алиштата),

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанцииии што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарсќи смоли, средства  за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 7  машини и машински алати, мотори и погонски
машини (освен за сувоземни возила), машински
спојници и трансмисиски елементи (освен за
сувоземни возила), земјоделски направи (не се
рачни), инкубатори за јајца
кл. 8 рачни алати направи, прибор за јадење,
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ладно оружје, жилети
апарати и инструменти:научни, по–
кл. 9
морски,
геодетски,
фотографски,
кинема–
тографски,оптички, за вагање, за мерење; сигна–
лизација, контрола (инспекција), спасување и
настава;апарати  и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција на
звук или слика, магнетски носачи на: податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони, регистар каси, машини. за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за. гаснење пожар
медицински, хируршки, забарски и
кл. 10
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,:
хируршки материјали и материјали за шиење
кл. 11   апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 12 возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода
кл. 13 огнено оружје, муниција и проектили,
екплозиви, средства за огномет
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. 15 музички инструменти, армоника (мала
шестоаголна армоника за танго оркестри),
армоники, басови /музички инструменти/, виоли,
виолини, гајди, дипли /музички инструменти/, гитари,
гонгови, гудала (жици за гудала), гудала (стапови
за гудала), гудала (штипки за гудала за музички
инструменти), дупчени музи.чки инструменти,
електична музика, жици    (жичани инструменти)
/музика/, жици за музички инструменти, ѕвечалки
/музички инструменти/, кариљони /инструменти/,
кастањети,
кинесни
шапки
/инструменти/,
клавир, клавир (жици за инструменти), клавири
(клавиши за инструменти), клавиши за музички
инструменти, кларинети, клучеви за затегнување
на жиците на гудачки инструменти, кобилики
за инструменти, кожа за тапани, контрабас,
ксилофони, лири, мали армоники, мали оргули,
мандолини, механички клавири, музика (вентили
за музички инструменти), музички вилушки,
музички инструменти, музички кутии, музички
ленти, ногарки за тимпнаи, нотни бележници,
обои, окарини, оргули, палки за тапани, педали
за музички инструменти, писки за труби, ритам,
рогови, свирки, тамбуриња, там-там, тапанарски
стаплиња, тапани, тимпани, трепкалки, триангл,
тромбони, трубљи, усни армоники, флејти,
футроли за музички инструметни, хармоники,
харфи, харфи (жици за харфа), хорови, цимбала
/чинели/, цитри
кл. 16   хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
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работи, книговезачки материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за пишување
и канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за обука и настава (освен апарати); пластични
материјлаи за пакување што не се опфатени во
другите класи; печатарски букви, клишиња
кл. 17   каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и
производи од нив, кои не се опфатени во другите
класи, полуфабрикати од пластични материјали,
материјали за подлошки, за затнување и за
изолација, свитливи неметални цевки
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи, кожа од
животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки
производи
кл. 19   неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки,
рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали, или од пластика
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен
сликарски четки), материјали за правење четки,
производи што се користат за честење, челична
волна, сурово и полуобработено стакло (освен
градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, што не се опфатени со другите класи
кл. 22   јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници
од платнр, надворешни навлаки автомобили,
едра, вреќи и торби кои не се опфатени ср другите
класи, материјали за полнење душеци (освен од
гума или од пластични материи), сурови текстилни
влакнести материи
кл. 23  предено и конец за текстил
кл. 24  текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25  облека, обувки и капи
кл. 26   тантели, везови, панделки и гајтани,
петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли,
вештачко цвеќе
кл. 27   килими, рогузини,   простирки и бришачи,
линолеум и друѓи подни прекривачи, ѕидни тапети,
коишто не се од текстил
кл. 28   игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено вошје 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 на кафе; брашно и производи од жита,
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леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф,
оцет, сосови (како мирудии), мирудии; мраз
кл. 31   земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад
кл. 32   пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати    за
производство на пијалоци, бадемов пијалак,
безалкохолни овошни екстракти, вода /за
пиење/, води за на маса, газирани води, газирани
пијалоци, ѓумбир, концентрати на екстракти  
за   подготвување напивки, ликери, лимонада,
лимонада (сирупи    за лимонада), минерални
води; (производи за подготвување минерални
води), минерални води /пијалоци/, ’мошт, мошт
од грозје, овошни напивки без алкохол, овошни
сокови, пиво; пивска   мошт, пијалоци (концентрати
на екстракти за подготвување пијалоци), пијалоци
(состојки и сирупи за подготвување пијалоци),
пијалоци   на    база   на   сурутки,    салсапарија
/безалкохолна напивка/,   вода, слад, сода-вода,
сок од маки трупки, сокови од растенија, хмел,
шербет
алкохолни пијалоци (освен пиво),
кл. 33
алкохол (овошен екстракт со алкохол), алкохол
од нане, алкохолни екстракти, алкохолни
есенции, алкохолни пијалаци (со исклучок на
пиво), алкохолни пијалаци кои содржат овошје,
аперитиви, арак /вид ликер од роза, вино, виски,
дестилирани пијалоци, дигестиви /алкохол и
ликер/, јаболкова ракија, коктели, курасар, лике
од анис, ликер од анис /сладок/, ликери, ликери
/горчливи/, медовина /пијалак од вода и мед/,
пијалак од троп, ракија, ракија од   круши,   саке
/пиво од ориз/, смрекова ракија /клека/, црешова
ракија
кл. 34   тутун, производи за пушачите, кибрит,
бурмут, запалки за пушачи, јантар за чибуче или
цигари, кибрит, кибрит /кутии за кибрит/ не се
од благородни метали, кремен - запалка, кутии
за пури /не се од благородни метали/, лулиња,
лулиња (стругали за чистење лулиња), мали
цигари, пепелници за пушачи, пушачи (прибор
за пушачи), садови за тутун, сечачи за цигари,
снопчиња хартија за цигари, статив за луле,
стругало за чистење лулиња, треба за пушење,
тутун, тутун за џвакање, тутун за шмркање, тутун
- кеси, филтери за цигари, цигаралаци, цигари,
цигари, џебни апарати за виткање цигари, чибуци
за цигари
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36
осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 38 телекомуникации, електронска пошта,
емитување телевизиски програми, изнајмување
апарати за пренос на пораки, кабловска
телевизија, комуникации по пат на сметачки
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терминали, новинарски агенции, подвижна радио
телефонија, пораки (пренос на пораки), пренос
на телефакс пораки, пренос на телеграми,
радиофонски емисии, радиофонски врски,
радиотехнички служби, сметач (пренос на пораки и
слики со сметач), телефонски служби, телефонски
врски, телеграфски служби, телеграфски врски,
телеграми, телекс служби, телевизиски емисии,
упатства за телекомуникации
кл. 39  транспортни услуги; пакување и складирање
стока; организирање патувања
кл. 40 обработка на материјали
кл. 41   образовни услуги; подготвување
на наставата; забава спортски „и културни
активности, академии, вариети, видео ленти
(изнајмување и производство на видео ленти),
детски
градинки,
дискотеки,
допишување,
забавни паркови; здравствени клубови /нега’ на
физичкото здравје/, зоолошки градини, игри за
пари, изложби, изнајмување стадиони, кампови
за летување, кампови за спортско усовршување,
кино -студио, кино сали, клубови, книги,
коцкариници, конференции, конгреси, модни
агенции за уметници, натпревари, одгледувачки
заводи, оркестри (услуги кои ги даваат
оркестрите), патузачки библиотеки, педагошки
опити, практично обучување, разонода, разонода
по пат на радио, разонода по пат на телевизија,
семинари, симпозиуми, слободно време, спортска
опрема, јасли за деца, јавни бањи, клиники,
клубови за средби, кремирање, лиценци за
иѓнтелектуална сопственост, маникирски услуги,
облека (изнајмување облека), одморалишта,
оптички услуги, пансиони, придружба, турска
бања, фотографија, фризерски салони, хороскопи,
интернати
кл. 42  научни и технолошки услуги и истражувња
и планирања кои се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
услуги за подготвување храна и
кл. 43
пијалоци; привремено сместување, барови,
гостилници, хотелски услуги, кафеани, кампови,
кантини, кафеани: - ресторани, летувалишта,
пансиони, привремено шестување, ресторани
за брзо и постојано послужување, ресторани
за самопослужување’,’ стари лица (установи за
сместување стари лица)/старски домови/
кл. 44   медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството, клиники, масажа,
санаториуми, медицински услуги, негуватели
на болни лица, породување, физиотерапија,
хирургија, салони за убавина, банки за крв,
диспанзери,
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
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(111) 15364

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/1185

(220) 06/12/2007

/лактоза/, млечни ферменти за фармацевтска
употреба, млечно брашно /за доенчиња/, нане за
фармацевтска употреба, растителни влакна за
јадење, слабеење (чај за слабеење) за медицинска
употреба, слад (корени од слад) за фармацевтска
употреба, храна за доенчиња /бебиња/, црн шеќер
за фармацевтска употреба

(181) 06/12/2017
(450) 28/02/2009
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, Germany,
DE

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

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

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жито,
леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз
кл. 31   земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад

(591) розова, темно црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   хигиенски артикли за жени, санитарни
шамичиња/брисеви

кл. 32   пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
дриги овошни сокови, сирупи и други препарати
за производство на пијалоци

кл. 6 алуминиумска фолија
кл. 16 производи направени од хартија, хартија
за домаќинство, кеси што се фрлаат, фолија за
прилепување и залепување, тоалетна хартија,
шамичиња од хартија, салфети/ сервиети и
свилена хартија за козметка
кл. 21 крпи за чистење, фина ткаенина за чистење,
сунгерести крпи, ткаенини за домакинство, крпи
за под
(111) 15416

(151) 25/12/2008

(210) TM  2007/1186

(220) 06/12/2007
(181) 06/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) ВИТАЛИА Никола и др. ДОО експорт-импорт

огласување, водење на работење,
кл. 35
управување со работи, увоз-извоз
(111) 15439

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/1188

(220) 07/12/2007
(181) 07/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) ФАРМА КОРП
Бул. „Климент Охридски” бр.68-А Скопје, MK
(740) Петре Шилегов, адвокат Бул.К.Ј.Питу бр.17 лок
33, 1000 Скопје, 1000
(540)

ул.516 бб, 1000 Скопје, MK

ALTEANA

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

VITALIA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 витамински препарати, диететски намирници
за медицинска употреба, диететски напивки
за медицинска употреба, дијабетичари (леб за
дијабетичари), жита (остатоци од обработката
на зрната на житата) /за медицинска употреба/,
жолт шеќер за медицинска употреба, квасец за
фармацевтска употреба, леб за дијабетичари,
лековити корења, лековити треви, лековити чаеви,
ленено брашно за фармацевтска употреба, ленено
семе за фармацевтска употреба, медицински
чај, ментол, млеко од белтачини, млеко од
слад за медицинска употреба, млечен шеќер

15364

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанцииии 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) 15432

(151) 25/12/2008

(210) TM  2007/1192

(220) 07/12/2007
(181) 07/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) EZILI INVESTISSEMENTS Inc.
Edificio El Dorado Calle 52 Y Elvira Mendez,
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кл. 35 услуги при продажба на мало и големо
со безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

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

(111) 15225

(151) 18/12/2008

(210) TM  2007/1211

(220) 13/12/2007
(181) 13/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје

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

ул.Мито Хаџивасилев Јасмин 20 1000 Скопје,
MK

(510, 511)
кл. 11  уреди за осветлување, греење, генерирање  
пареа, готвење, ладење, сушење, вентилирање,
снабдување со вода и санитарни работи
(111) 15407

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

бул.

(540)

(151) 25/12/2008

(210) TM  2007/1197

(220) 11/12/2007
(181) 11/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) Kraft Foods Holdings Inc.,
Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, жолта, златна, бела и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување (рекламирање), изнајмување
рекламен простор, рекламирање по пат на радио

OREO

кл. 38  емитување радио програми, радиофонски
емисии

(551) индивидуална

(111) 15213

(510, 511)
кл. 30 бисквити, слатки и крекери

(151) 18/12/2008

(210) TM  2007/1213

(220) 13/12/2007
(181) 13/12/2017
(450) 28/02/2009

(111) 15293
(210) TM  2007/1204

(151) 16/01/2009

(732) Lidl Stiftung & Co. KG

(220) 13/12/2007
(181) 13/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) Центро-Фрута ДООЕЛ-Виница
Кочанси пат б.б., MK

Stiftsbergstr.1
DE

D-74167 Neckarsulm, Germany,

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

(540)

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

(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи, сирења и
производи од сирење

кл. 32  безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
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(111) 15309

(151) 30/12/2008

(111) 15422

(151) 16/01/2009

(210) TM  2007/1216

(220) 14/12/2007

(210) TM  2007/1217

(220) 17/12/2007

(181) 14/12/2017

(181) 17/12/2017

(450) 28/02/2009
(732) Y’s France SARL

(450) 28/02/2009
(732) ФАРМАКАРЕ ДООЕЛ експорт-импорт

115 rue Saint-Martin, 75003 Paris, FR

ул.Првомајска бб Скопје, MK

(740) АНТЕВСКИ ЗЛАТКО, адвокат  Ул. Димо Хаџидимов
бр.37 1000 Скопје

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

(540)

(540)

Мито

(591) сина и бела
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 18 кожени реденици; кожени кутии за шапки;
женски чанти; чанти од мрежа од синџири;
сандаци од кожа или кожени табли; рачки за
чадори; рачки за стапови за одење; училишни
чанти; џебни портмонеа; картонски сандаци;
кучешки околувратници; сандаци со заклучување
(кожени); сандаци за патување; торбички за
шминка; кожени колани; кожени ленти; актовки;
училишни ранци; училишни сандаци; животински
прекривки; сандаци (за багаж); куфери; аташе
сандаци; музички кутии; чадори за сонце; чадори
за дожд; тенди; торби за на плажа; паричници;
ранци; шопинг торби; шопинг торби со тркалца;
торби за планинарење; торби за кампување;
спортски торби; торби за патување; бастуни;
текстилни торби за патување; вештачка кожа;
сетови за патување (кожени); мали куфери; рачни
торби
кл. 25  шапки за капење; гаќички за капење; костуми
за капење; маици за капење; наметки за капење;
сандали за капење; шамичиња, превези за глава;
капи; чорапи; беретки; комбинезони; женски
огрлица; долни алишта; работни чорапи; капи;
капи за туширање; чизми; полу-чизми; панталони;
капчиња; ремени; шалови; фустани, волнени
џемпери; шапки; влечки; чевли; фудбалски чевли;
чевли за на плажа; скијачки чизми; спортски обувки;
кошули; џемпери; текстилна облека (за носење);
хеланки; комбинации (за облекување и долна
облека); долна облека; корсети; одела; кравати;
облека од кожа; облека од имитација на кожа;
облека за велосипедисти; шамии; еспадрили, чевли
и сандали; крзнени околувратници; габардини (за
носење); прекривки; ракавици; елеци; месингани
и од песок предмети за облекување; водоотпорна
облека; трегери; спортски маици; здолништа;
подздолништа; комплети детска долна облека;
маички; манжетни; палта, ракавици без прсти;
панталони; патики; зимски капути; водоотпорни
крзнени блузи; рибарски блузи; фустани;
квадратни џебови; ремени за пари; пуловери;
пиџами; мантили; дрвени чевли; сандали; сари;
ѕиври; чевли; долни алишта; престилки; маици
со куси ракави; плетена облека; униформи; јакни;
велови (облека)

15309

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицински цели,
диететски супстанцииии, 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, инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хирушки материјали за шиење
(111) 15219

(151) 18/12/2008

(210) TM  2007/1219

(220) 18/12/2007
(181) 18/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) Motorola, Inc., a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, IL 60196,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

DEXT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9  мобилни телефони, пејџери, радио примопредаватели, електронски лични потсетници,
слушалки и комплети слушалки со микрофон,
микрофони, звучници, торби и кутии за мобилни
телефони, футроли и држачи за телефони,
компјутерски софтвер и програми што се
користат за пренос, репродуцирање и прием
на звук, светлина, слика, текст, видео прикази и
податоци преку телекомуникациска мрежа или
системи помеѓу терминалите и за подобрување,
интерактивност и олеснување на користење и
пристап до компјутерски и комуникациски мрежи;
компјутерски софтвер за електронско трговско

Trgovski marki

Glasnik,

16/1

работење што овозможува корисникот безбедно
да праќа нарачки и да врши исплата во областа на
електронските деловни трансакции преку глобална
компјутерска мрежа или телекомуникациска
мрежа; софтвер за компјутерски игри во
мобилни телефони; компјутерски софтвер и
програми за управување и работа на безжичните
телекомуникациски уреди; компјутерски софтвер
за праќање и примање на кратки пораки и
електронска пошта и за филтрирање нетекстуални
информации од податоците; дигитални камери,
видео камери; картички со податоци, модеми,
единици за глобално позиционирање, батерии,
полначи за батерии, адаптери за напон, антени

кл. 36 осигурување; финансиски работи; работи
со пари; услуги на управување со недвижности
кл. 37  изградба; услуги на поставување; поправка
и одржување на компјутерии телекомуникациска
опрема
кл. 38   телекомуникации; новински агенции;
изнајмување опрема за телекомуникации;
информации за телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување
и дизајнирање врзано за истото; индустриска
анализа и услуги на истражување; дизајн и развој
на компјутерскиот хардвер, софтвер и база на
податоци; одржување на софтверот; технички
консултации; услуги на сочувување електронски
податоци; изнајмување опрема за обработка на
податоци; дизајнирање веб страници за други
кл. 45   лиценцирање на правото од индустриска
сопственост

(151) 18/12/2008

(210) TM  2007/1224

(220) 18/12/2007
(181) 18/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) Deutsche Telekom AG,

(111) 15479

(151) 16/01/2009

(210) TM  2007/1229

(220) 18/12/2007
(181) 18/12/2017

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

MT GROUP

(450) 28/02/2009
(732) ГАЛАГ С&H ДООЕЛ Скопје
ул. Хусеин Бајрам 13, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул. ”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

GALAG SN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски и оптички апарати и инструменти,
како и апарати и инструменти за вагање, мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), за помош
(спасување) и обука; апарати и инструменти за
управување, преспојување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контролирање
на електрична струја; апарати за снимање,
пренос, обработка и репродукција на звук, слики
или податоци; магнетски носачи на податоци,
автомати и механизми за автоматски уреди
што се задвижуваат со претходно уфрлување
парички; уреди за сметање, опрема и компјутери
за обработка на податоци; снимени и неснимени
носачи на податоци (вклучени во класата 9);
компјутерски програми (сочувани); електронски
снимени податоци (можат да се преземат);
електронски публикации (можат да се преземат)
кл. 16   печатарски производи; фотографии;
канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за учење и инструкции (освен апарати)
кл. 35  огласување; деловно управување; водење
комерцијални работи; собирање, систематизација,
компилација и економска анализа на податоци и
информации во компјутерски бази на податоци;
услуги на малопродажба (воедно по пат на
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интернет и останати комуникациски мрежи),
врзано за стоки од класите 9 и 16

кл. 38   услуги на безжична телефонија и
електронски пренос на податоци и документи
по пат на комуникациски мрежи и глобални
компјутерски мрежи
(111) 15238

str. 141-241, fevruari 2009 Skopje

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14   благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив
кл. 32   вода, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, препарати за производство
на пијалаци
кл. 40 обработка на материјали и рециклирање
материјали
(111) 15415

(151) 25/12/2008

(210) TM  2007/1232

(220) 19/12/2007
(181) 19/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) AVENTIS INC
3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville, Delaware
19807, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

ТАРГОЦИД
15415
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(551) индивидуална

промените во карактеристиките на прилагодливите
придушувачи на удари за употреба кај копнети
превозни средства

(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати; антихистаминици
(111) 15414

(151) 25/12/2008

(210) TM  2007/1233

(220) 19/12/2007

(111) 15384

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/1238

(220) 21/12/2007
(181) 21/12/2017

(181) 19/12/2017
(450) 28/02/2009
(732) AVENTIS PHARMA S.A.
20, Avenue Raymond Aron 92160 ANTONY, FR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

(450) 28/02/2009
(732) FRANCK Prehrambena
drustvo ZAGREB

industrija,

dionicko

10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје  Ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

ЕКСТЕНЦИЛИН
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски производи
(111) 15424

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/1234

(220) 19/12/2007
(181) 19/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) Seychelles Imports, LLC
800 North Sepulveda Boulevard,
California 90245, US

El Segundo,

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

(591) бела, темно, црвена, сина, жолто кафена, зелена,
кафена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  кафе со додаток на инулин
(111) 15372

(151) 24/12/2008

(210) TM  2007/1239

BC

(220) 21/12/2007
(181) 21/12/2017
(450) 28/02/2009

(551) индивидуална

(732) American-Cigarette
Limited

(510, 511)
кл. 25 облека и обувки

Company

(Overseas)

Zaehlerweg 4, Zug 6300, CH

(111) 15423

(151) 13/01/2009

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

(210) TM  2007/1235

(220) 19/12/2007

(540)

(181) 19/12/2017
(450) 28/02/2009
(732) Tenneco Automotive Operating Company Inc.
500 North Field Drrive Lake Forest, Illinois 60045,
US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

MYRIDE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 уред за радио фреквенција кој ги активира

15414

(591) црна, бела, сива и сиво маслинеста
(551) индивидуална
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(540)

кл. 34  цигарети, тутун, тутунски производи
(111) 15413

LAMBERT & BUTLER

(151) 25/12/2008

(210) TM  2007/1240

(220) 21/12/2007
(181) 21/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) American-Cigarette
Limited

Company

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

(Overseas)

Zaehlerweg 4, Zug 6300, CH
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(111) 15420

(151) 25/12/2008

(210) TM  2007/1244

(220) 21/12/2007
(181) 21/12/2017

(540)

(450) 28/02/2009

PETER STUYVESANT
(551) индивидуална

(732) British American Tobacco (Brands) Limited
Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R
2PG, UK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(510, 511)
кл. 34 цигари, тутун, тутунски производи
(111) 15370

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/1241

(220) 21/12/2007

(540)

(181) 21/12/2017
(450) 28/02/2009
(732) British American Tobacco (Brands) Limited
Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R
2PG, UK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
(591) бела, златно жолта и виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34  цигари, тутун, тутунски производи
(111) 15443

(151) 25/12/2008

(210) TM  2007/1245

(220) 21/12/2007
(181) 21/12/2017
(450) 28/02/2009

(551) индивидуална

(732) Друштво за организирање саеми и изложби
СКОПСКИ САЕМ ДОО Скопје

(510, 511)
кл. 34  цигари, тутун, тутунски производи, запалки,
кибрити, производи за пушачи
(111) 15390

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/1243

(220) 21/12/2007

ул.Беласица бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(181) 21/12/2017

METROPOLIS ARENA

(450) 28/02/2009
(732) British American Tobacco (Brands) Limited
Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R
2PG, UK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41   забава, спортски и културни активности,
дискотеки (услуги на дискотеките), забавни
паркови, изложби (организирање изложби) во

15443
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културни или воспитни цели, клубови (услуги
на клубови) /забава/, конгреси (организирање и
водење на конгреси), модни агенции за уметници,
музејски
услуги
/презентација,
изложби/,
планирање приеми /забава/, практично обучување
/демонстрирање/, приредби (одржување на
приредби), разговори (организирање и водење на
разговори), разонода, семинари (организирање и
водење семинари), симпозиуми (организирање и
водење на симпозиуми), слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното време)
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци,
привремено сместување, бар (барски услуги),
кафеани, кафетерии, изнајмување простории
за состаноци, изнајмување на привремени
сместувања (резервирање на привремено
сместување), ресторани, ресторани за брзо и
постојано послужување (шанк-барови), ресторани
за самопослужување
(111) 15371

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/1253

(220) 24/12/2007
(181) 24/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) Re/Max
International,
corporation

Inc.

a

Colorado

5075 South Syracuse Street, Denver, Colorado
80237, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/1248

(732) Aktsionerno
HOLDING

(111) 15363

Droujestvo

(220) 21/12/2007

(591) црвена, бела и сина

(181) 21/12/2017

(551) индивидуална

(450) 28/02/2009

(510, 511)

BULGARTABAC

кл. 35    услуги на франшиза,   имено, нудење
техничка асистенција во основање и/или
дејствување на брокерски канцеларии за
недвижнини; аукции со недвижнини

62, Graf Ignatiev Str., 1000 Sofia, BG
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

брокерство со недвижнини; агенции
кл. 36
за недвижнини; агенции или брокерство за
изнајмување земја и гради; услуги на проценка
на недвижнини; давање совет во врска со
недвижнини; менаџирање со недвижнини

(540)

(111) 15389

(151) 24/12/2008

(210) TM  2007/1254

(220) 24/12/2007
(181) 24/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
Bruningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main, DE
(591) сина, сива, жолто кафена и сиво-бела
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 34   преработен или непреработен тутун;
производи од тутун; тутун за пушење, тутун за
лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за
џвакање; снус тутун (шведски тутуншто не чади
додека согорува); цигари, пури, цигарилоси;
супстанцииии за пушење што се продаваат заедно
или одделно од тутунот а што не се за медицински
намени и не се наменети за лекување; бурмут;
пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија
за цигари, цевчиња и чибуци за цигари, кибрити,
запалки, пепелници  не од благородни метал

АРАВА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски производи
(111) 15442
(210) TM  2007/1255

(151) 25/12/2008
(220) 24/12/2007
(181) 24/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) AUSTRALASIAN CONFERENCE ASSOCIATION
LIMITED

15371

148 Fox Valley Road, Wahroonga 2076 New South
Wales, AU
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(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(732) BRAMAC Dachsysteme International GmbH

(540)

(740) Адвокатско друштво   ПОЛЕНАК ул. ‘„Орце
Николов”  98, 1000, Скопје

BIXIES

Bramacstrasse 9, 3380 Pochlarn, AT

(540)

ПОКРИВОТ Е ПОКРИВ КОГА Е BRAMAC

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 подготовки направени од жита, храни
направени од жита, жита за појадок, екстракти
од жита, бисквити, леб, снекови (ужинки) на база
на жита, пијалоци во оваа класа на база на жита;
подготвени јадења во оваа класа
(111) 15419

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/1257

(220) 25/12/2007

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 метални градежни материјали; метални
прозорци; рамки за покрив и покривни
материјали
кл. 19 градежни материјали (не се од метал);
рамки за покрив и покривни материјали (не се од
метал)

(181) 25/12/2017
(450) 28/02/2009
(732) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

(111) 15323

(151) 30/12/2008

(210) TM  2007/1274

(220) 28/12/2007

Rue de l’Institut 89 B-1330 RIXENSART, BE

(181) 28/12/2017

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

(450) 28/02/2009

(540)

(732) Frito-Lay Trading Company Europe GmbH
Spitalgasse 2, CH-3011 Bern, CH
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПјЕ  

PREPANDRIX

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  вакцини за употреба кај човекот
(111) 15438

(151) 13/01/2009

(210) TM  2007/1258

(220) 25/12/2007
(181) 25/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) Nike International Ltd. a Bermuda corporation
One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453,
US
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  ул. „Народен
Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(591) сребрена, сива, црвена, бела, светло кафена,
златна, кафеава, жолта, светло зелена и црна

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

CORTEZ

кл. 29  закуски и коктел закуски, ако не се вклучени
во другите класи; преработени кикиритки и други
преработени јаткасти плодови, вклучително
јаткасти плодови и производи врз основа на
јаткасти плодови; солени закуски, ако не се
вклучени во другите класи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, чевли и капи
(111) 15275
(210) TM  2007/1268

(151) 18/12/2008
(220) 28/12/2007
(181) 28/12/2017

кл. 30 закуски и коктел закуски, ако не се вклучени
во другите класи; солени закуски, ако не се
вклучени во другите класи
кл. 31 јаткасти плодови (непреработени)

(450) 28/02/2009

Trgovski marki
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(111) 15322

(151) 30/12/2008

(210) TM  2007/1275

(220) 28/12/2007

(540)

(181) 28/12/2017
(450) 28/02/2009
(732) Frito-Lay Trading Company Europe GmbH
Spitalgasse 2, CH-3011 Bern, CH
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПјЕ  
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000
(540)
(591) црвена, бела, светло кафена, златна, кафена,
жолта, светло зелена, црна, портокалова и темно
кафеава
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 закуски и коктел закуски, ако не се вклучени
во другите класи; преработени кикиритки и други
преработени јаткасти плодови, вклучително
јаткасти плодови и производи врз основа на
јаткасти плодови; солени закуски, ако не се
вклучени во другите класи
кл. 30 закуски и коктел закуски, ако не се вклучени
во другите класи; солени закуски, ако не се
вклучени во другите класи

(591) црвена, бела, кремаста, златна, кафена, жолта,
црна, портокалова, светло зелена и темно зелена

кл. 31 јаткасти плодови (непреработени)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  закуски и коктел закуски, ако не се вклучени
во другите класи; преработени кикиритки и други
преработени јаткасти плодови, вклучително
јаткасти плодови и производи врз основа на
јаткасти плодови; солени закуски, ако не се
вклучени во другите класи
кл. 30  закуски и коктел закуски, ако не се вклучени
во другите класи; солени закуски, ако не се
вклучени во другите класи
кл. 31  јаткасти плодови (непреработени)
(111) 15319
(210) TM  2007/1276

(151) 30/12/2008

(111) 15318

(151) 30/12/2008

(210) TM  2007/1277

(220) 28/12/2007
(181) 28/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) Frito-Lay Trading Company Europe GmbH
Spitalgasse 2, CH-3011 Bern, CH
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПјЕ  
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000
(540)

(220) 28/12/2007
(181) 28/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) Frito-Lay Trading Company Europe GmbH
Spitalgasse 2, CH-3011 Bern, CH
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПјЕ  
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000

(591) црвена, бела, кремаста, златна, кафена, жолта,
црна, темно кафена и маслинеста
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 закуски и коктел закуски, ако не се вклучени

15322

Trgovski marki

Glasnik,

во другите класи; преработени кикиритки и други
преработени јаткасти плодови, вклучително
јаткасти плодови и производи врз основа на
јаткасти плодови; солени закуски, ако не се
вклучени во другите класи
кл. 30 закуски и коктел закуски, ако не се вклучени
во другите класи; солени закуски, ако не се
вклучени во другите класи

16/1

(151) 18/12/2008

(210) TM  2008/5

(220) 03/01/2008

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 внатрешни гуми за пневматици, гуми за
тркала за возила, велосипедски гуми, обвивки за
пневматици, бандажи за пневматици, крути гуми
за тркала за возила, гуми за тркала за возила,
автомобилски гуми

(181) 03/01/2018
(450) 28/02/2009
(732) Универзална
Инвестициона
Банка
АД
Скопје ул. Максим Горки бр. 6 Скопје, MK

207

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ   Ул. ‘’Илинденска’’   2/ 13,
1400, Велес

кл. 31  јаткасти плодови (непреработени)
(111) 15263

str. 141-241, fevruari 2009 Skopje

(111) 15202

(151) 28/11/2008

(210) TM  2008/19

(220) 11/01/2008
(181) 11/01/2018
(450) 28/02/2009

(540)

(732) Procter & Gamble Pharmaceuticals, Inc.
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  ул. „Народен
Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(591) сина и црвена
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 36 финансиски работи

АКТОНЕЛ

(111) 15291

(151) 30/12/2008

(210) TM  2008/6

(220) 04/01/2008
(181) 04/01/2018

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати-диететски супстанцииии адаптирани за
медицинска употреба, храна за бебиња; фластери,
материјал за завој; материјал за пломбирање
заби, дентален восок; дезинфициенти; препарати
за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(450) 28/02/2009
(732) ЗД ПТУ Примариус, увоз-извоз ДОО Томислав
Балабанов Охрид
ул. Даме Груев бр. 20, Охрид, MK
(540)

(111) 15201

(151) 28/11/2008

(210) TM  2008/20

(220) 11/01/2008
(181) 11/01/2018
(450) 28/02/2009

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

(732) Procter & Gamble Pharmaceuticals, Inc.
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US

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

(540)

АКТОНЕЛ ЕДНАШ НЕДЕЛНО

(111) 15333

(151) 30/12/2008

(210) TM  2008/18

(220) 09/01/2008
(181) 09/01/2018
(450) 28/02/2009

(732) TECHKING TIRES LIMITED
Room 1908, Building 2, Tianbao International
Business Center, No.61, Haier Road, Qingdao,
CN

Trgovski marki

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанцииии адаптирани за
медицинска употреба, храна за бебиња; фластери,
материјал за завој; материјал за пломбирање
заби, дентален восок; дезинфициенти; препарати
за уништување штетници; фунгициди, хербициди
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(111) 15235

(151) 26/11/2008

(591) бела, црвена, црна и сива

(210) TM  2008/24

(220) 14/01/2008

(551) индивидуална

(181) 14/01/2018

(510, 511)
кл. 33  алкохолни пијалaци-водка

(450) 28/02/2009
(732) Друштво за трговија со компјутерска опрема и
софтвер ИНФИНИТЕ СОЛУТИОНС ДОО Скопје
ул.11 Октомври бр.25 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И
ЌЕЛЕШОСКА   ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000
Скопје
(540)

(111) 15497
(210) TM  2008/26

(151) 20/01/2009
(220) 15/01/2008
(181) 15/01/2018
(450) 28/02/2009

(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
Max-Born-Strasse 4 22761 Hamburg, DE
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сива, портокалова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
проверка (контрола), спасување и настава; апарати
и инструменти за спроведување, вклучување и
искпучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос или репродукција на
звук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање, опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар
рекламирање; водење на работење;
кл. 35
управување со работи; канцелариски работи

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

кл. 38 телекомуникации
кл. 41  образовни услуги; обука; забава; спортски
и културни активности
кл. 42  научни и технолошки услуги и истражувања
и планирањето поврзано со нив; услуги за
индустриски анализи и истражувања; изработка и
развој на компјутерски хардвер и софтвер
(111) 15196

(151) 28/11/2008

(210) TM  2008/25

(220) 15/01/2008
(181) 15/01/2018
(450) 28/02/2009

(732) КРАСНАЈА ДОО Скопје
ул.Никола Парапунов бб, 1000 Скопје, MK

(111) 15465
(210) TM  2008/56

(151) 16/01/2009
(220) 17/01/2008
(181) 17/01/2018
(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство, трговија на големо
и мало САМАНТА ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
ул. Качанички пат бб Визбегово, Скопје, MK
(540)

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат   бул.
Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 трговија на големо со мебел, подни прекривки
и неелектрични апарати за домаќинствата;
трговија на големо со прибор за пишување,
книги, списанија и весници, фотографски и
оптички предмети, кожни производии разни

15235

Trgovski marki
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потреби за патувања, часовници и накит, музички
инструменти, игри ииграчки, спортски предмети,
велосипеди и делови и прибор за велосипеди,
предмети од дрво, прачки и плута

16/1
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(540)

ПЕРФЕКТИОН

(111) 15191

(151) 02/12/2008

(551) индивидуална

(210) TM  2008/57

(220) 17/01/2008

(510, 511)
кл. 5 пестициди, особено препарати за униш–
тување  бактерии, фунгициди, хербициди, инсек–
циди

(181) 17/01/2018
(450) 28/02/2009
(732) „JAFFA „ Fabrika biskvita AD CRVENKA
Marsala Tita 245, Crvenka, RS
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

209

(111) 15460

(151) 25/12/2008

(210) TM  2008/85

(220) 25/01/2008
(181) 25/01/2018

(540)

(450) 28/02/2009
(732) BASF SA
Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein,
DE
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ   ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје
(540)

PERFEKTHION

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

(551) индивидуална

кл. 30  колач

(510, 511)

(111) 15451

(151) 25/12/2008

(210) TM  2008/80

(220) 23/01/2008

кл. 5   пестициди, особено препарати за уништување  
бактерии, фунгициди, хербициди, инсекциди

(181) 23/01/2018

(111) 15458

(450) 28/02/2009

(210) TM  2008/87

(732) ID Biomedical Corporation of Quebec

(220) 25/01/2008
(181) 25/01/2018

525 Cartier Blvd. West Laval QC H7V 3S8, CA
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(151) 13/01/2009

(450) 28/02/2009
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, Germany,
DE

(540)

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

GRIPLAVAL

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  вакцини за употреба кај човекот

(591) сина и бела

(111) 15461

(151) 25/12/2008

(551) индивидуална

(210) TM  2008/84

(220) 25/01/2008

(510, 511)

(181) 25/01/2018
(450) 28/02/2009
(732) BASF SA
Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein,
DE
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ   ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје

кл. 29 месо, живина и риба; месни производи,
производи од живина и рибји производи;
конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук; готови јадења кои, пред се, се состојат
од месо и/или живина и/или риба и/или овошје и/
или зеленчук исто така со додаток на производи
од тесто и/или производи од компири; готови
јадења кои, пред се, се состојат од производи
од компири; сите претходно наведени производи
длабоко замрзнати
кл. 30   пирошки; пици; производи од тесто исто

Trgovski marki
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така со додаток на месо и/или живина и/или
риба и/или овошје и/или зеленчук; готови јадења,
доколку се содржани во класа 30, кои, пред се, се
состојат од ориз и/или производи од тесто исто
така со дадаток на месо и/или живина и/или риба
и/или овошје и/или зеленчук; пекарски производи,
сите претходно наведени производи исто така
длабоко замрзнати
(111) 15457

(151) 25/12/2008

(210) TM  2008/89

(220) 25/01/2008
(181) 25/01/2018
(450) 28/02/2009

(111) 15317

(151) 30/12/2008

(210) TM  2008/92

(220) 25/01/2008
(181) 25/01/2018
(450) 28/02/2009

(732) GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, Guangdong,
CN
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПјЕ   п.факс: 301, ул. 29
Ноември 17-2/3М, 1000
(540)

(732) Unilever N.V.

GREE

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

(510, 511)

DOVE STAYSMOOTH
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   сапуни; парфимерија, етерични масла,
козметики; колонски води, тоалетни води,
парфимирани спрејеви за тело; масла, креми
и лосиони за кожата; пена за бричење, гел за
бричење, лосиони за пред и после бричење; талкпудра; препарати за капење и туширање; лосиони
за коса; пасти за заби; не-медицински препарати за
миење на устата; дезодоранси; антиперспиранти
за лична употреба; не-медицински тоалетни
препарати
(111) 15429

(151) 13/01/2009

(210) TM  2008/90

(220) 25/01/2008
(181) 25/01/2018
(450) 28/02/2009

(732) Брокерска куќа ЕУРО БРОКЕР АД Скопје
Вељко Влаховиќ 1/2-2, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,  
АДВОКАТ  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна и жолто кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36  финансиски работи, ефективна берза, посредување
на берза, брокерски услуги, брокерска куќа,
финансиска анализа, капитални инвестиции,
инвестиции на фондови, електронски трансфер
на фондови, финансиски информации, фискални
проценки, берзански котации, инвестиции

15457

(551) индивидуална
кл. 7   компресори (машини); компресори за
фрижидери; воздушни кондензатори; преси;
машини за калапење; опрема за електронска
индустрија;
машински
алатки;
електрични
мотори; жичани снопови (делови од електрични
мотори); вентили (машински делови); машини
за филтрирање; филтри (делови од машини или
мотори); филтри за прочистување на воздухот за
ладење (за мотори); машина за лиење пластика;
конвеери (машини); ремени за машини; машини
за мотање; машини за пакување; електрични
блендери за употреба во домаќинството; машини
за перење; машини за цедење алишта; машини за
сушење; машини за вбризгување боја; шприцеви
за вбризгување боја; машини за печатење; машини
и апарати за чистење (електрични); апарати за
цртање на завеси кои работат на електричен погон;
машини за пеглање; машини за шиење; механички
апарати за индустријата за велосипеди; дробилки;
машини за боење;.машини за димензионирање;
правосмукалки; соковник за зрнести плодови
за употреба во домаќинствата; машини за
подготовка на пијалаци, електромашински;
електрични портабл бушалки (со исклучок на
електрични бушалки за јаглен); електромагнетски
спојки, освен за копнени возила; заптивни спојки
(машински делови); машини за правење јогурт;
машини за леб; мотори, електрични, освен за
копнени возила; металопреработувачки машини;
машини за прскање; дробилки; дробилки/кршачи,
електрични, за употреба во домаќинствата/;
кујнски електрични машини
кл. 9  кондензатори; дискови (магнетни); апарати за
обработка на податоци; радиа; видео рекордери;
акустика; звучници; апарати за забава адаптирани
за употреоа со екран или монитор со надворешен
дисплеј; апарати за забава адаптирани за употреба
само со телевизиски приемници; дисплеи во
боја со голем екран; апарати за електролиза;
отпорници, електрични; интегрални шеми;
компјутери; апарати за преработка на податоци;
компјутерски програми (програми), снимени;
телефонски апарати; трансмитери на електронски
сигнали; електродинамички апарати за далечинско

Trgovski marki

Glasnik,

16/1

кл. 16   хартија; копир хартија (канцеларисќи
материјал); хигиенска хартија; хартиени крпи за
бришење; рекламни плочи од хартија и картон;
тефтери; весници; слики; хартија за пакување;
книговезни
уреди
(канцелариска
опрема);
канцелариски реквизити, освен мебел; подготвено
кинеско мастило; печати (жигови); инструменти
за пишување; лепила (врзивни средства)
за канцелариски материјал или за употреба
во домаќинството; инструменти за цртање;
материјали за цртање; машини за пишување
(електрични и не-електрични); материјали за
предавање, освен апарати; модели на архитекти;
потпирачи за јадро

Trgovski marki
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кл. 35   рекламни услуги за трети лица, имено,
подготовка и поставување реклами за трети лица
во различни медиуми (од весници до радио до
интернет или сите можности); увоз-извоз агенции;
промовирање на продажба на електрични уреди
за трети лица на различни начини (од доделување
места на набавка до дистрибуција на печатени
материјали до специјални продажби, како на
пример купи едно земи четири, или сите можности)
и вршење директна продажба за трети лица;
компјутерски бази на податоци (систематизација на
информации во-); подготовка и/или координација
на понуди во името на други во тендерски
постапки; трговски професионални советодавни
услуги; деловен консалтинг (професионален);
управување (советодавни услуги за бизнис-);
маркетинг анализи за трети лица; управувачки
консалтинг (персонал-); сметководство; поддршка
во трговско и индустриско управување; ревизија

управување на сигнали; антени; фотоапарати
(фотографија); грамофони; детектори на лажни
(фалсификувани) монети; ремени за аларм,
електрични; плоснати пегли, електрични; бакарна
жица, изолирана; емајлирани жици; електрична
мрежа (материјал за електрични мрежи) (жици,
кабли); жици, електрични; кабли, електрични; игри
(апарати за игри) адаптирани за употреба со екран
или монитор со надворешен дисплеј; патрони за
видео игри; инструменти за премер; фотокопири
(фотографски,
електростатички,
термички);
втичници, штекери и други контакти (електрични
конекции); дискови (магнетни); појачувачи;
електронски пера (уреди со визуелен дисплеј);
компјутерски софтвер (снимен); грамофонски
плочи; батерии за осветлување; магнетни жици;
електрични сензори за температура; индикатори
на температурата; електрични жичани снопови
кл. 11   инсталации на клима уреди; инсталации
или апарати за вентилација (за ладење); догревач
за воздух; радиатори, електрични; топлински
акумулатор; сушални за алишта, електрични;
вентилатори (за воздушно ладење); уреди за
сушење на воздух (сушачи); апарати и машини за
прочистување на воздухот; апарати и инсталации
за готвење; аспиратори за кујни; уреди за
загревање вода на јаглен и плин; електрични
уреди за загревање вода; електромагнетска
рерна; прибор за готвење, електричен; електрични
автомати за вода за пиење; електрични котлиња;
уреди за навлажнување на воздухот; шпорети
на притисок (автоклав), електрични; клима
уреди за автомобили; вентилатори (делови
од инсталациите за клима уреди); филтри за
ладење; грејач за возила; сушачи на воздух;
стерилизатори на воздух; електрични фенови
за коса; испарувачи; стерилизатори; ормар за
стерилизација; разменувачи на топлина (не се
делови од машини); издувни вентилатори; уреди
за загревање вода на соларна енергија; сад
за електрична пегла; грејачи за бањи; бренери
на плин; освежувачи на воздух; фрижидери;
микробранови печки (апарат за готвење);
инсталации за прочистување на водата; машини
за миење садови; апарати за варење јајца;
електрични апарати за правење јогурт; апарати за
лице на пареа (сауни); тостери за леб; електрични
машини за кафе; електрични апарати за миење
стапала; рерни за печење; електричен шпорет за
бавно готвење
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кл. 37 инсталација и поправка на клима уреди;
тапацирање; инсталација и поправка на опрема
за греење; инсталација, одржување и поправка на
машини; инсталација и поправка на електрични
уреди; инсталација и поправка на опрема за
замрзнување; инсталација, одржување и поправка
на компјутерски хардвер; инсталација, одржување
и поправка на канцелариски машини и опрема;
намалување на пречки кај електрични апарати;
чистење облека
(111) 15282

(151) 18/12/2008

(210) TM  2008/94

(220) 28/01/2008
(181) 28/01/2018
(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство трговија и услуги
СЛОВИН БИЛЈАНА увоз-извоз ДООЕЛ Охрид
ул. Железничка бб 6000 Охрид, MK
(540)

SLOVIN BILJANA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови
кл. 35 услуги за продажба на големо и мало со
безалкохолни пијалаци
(111) 15198
(210) TM  2008/97

(151) 28/11/2008
(220) 28/01/2008
(181) 28/01/2018
(450) 28/02/2009

(732) Red. Com, Inc.
PO Box 1389 Eastsound, Washington 98245, US
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

15198
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(540)

(540)

SCARLET
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   системи за камери за дигитално кино и
додатоци што се продаваат поединечно или како
целина, вклучително камери, леќи за апарати,
блиц, мемориски картички, електронска меморија,
хард драјвери за видео рекордери, видео монитори
и екрани со рамна плоча (флет) за употреба во
создавање, чување, достава, ракување, снимање,
плеј бек или гледање  видео, музички, графички,
фото, ауди, текст, мултимедиуми, прожектори
за кина; прожектори за фотографија; слајд
прожектори; компјутерски програми за дигитални
кино камери; аудио и визуелни образовни и
наставни уреди и инструменти, вклучително и
компјутерски хардвер и компјутерски софтвер
програми за интеграција на текст, звук, графички
слики, слики и подвижни слики во интерактивна
достава
за
мултимедијални
апликации,
компјутерски бели табли; видео прожектори; и
видео дисплеј монитори во меѓународната класа
9
(111) 15397

(151) 08/01/2009

(210) TM  2008/99

(220) 30/01/2008
(181) 30/01/2018
(450) 28/02/2009

(591) црна, бела, светло кафена и жолто-кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 свежо сирење
(111) 15267

(220) 06/02/2008
(181) 06/02/2018
(450) 28/02/2009

(732) Друштво за услуги и трговија АРГОС ДОО
Скопје
ул. Јован Кукузел бр.2, MK
(540)

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8  рачни алати и направи, прибор за јадење

(732) BASF SE

кл. 11 апарати за осветлување, греење, ладење,
сушење, вентилација

67056 Ludwigshafen , DE
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ   ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје

кл. 21   куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството, стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија

(540)

СТРАТОС

(151) 10/12/2008

(210) TM  2008/113

(111) 15269

(151) 18/12/2008

(210) TM  2008/114

(220) 06/02/2008
(181) 06/02/2018

(551) индивидуална

(450) 28/02/2009

(510, 511)
кл. 5 пестициди, особено препарати за уништување
бактерии, фунгициди, хербициди, инсектициди

(732) Друштво за услуги и трговија АРГОС ДОО
Скопје
ул. Јован Кукузел бр.2, MK

(111) 15498
(210) TM  2008/101

(151) 20/01/2009

(540)

(220) 30/01/2008

CASA LINEA

(181) 30/01/2018
(450) 28/02/2009
(732) VINDIJA d.d.
Medjimurska 6, HR-42000 Varazdin, HR
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,  
АДВОКАТ  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 рачни алати и направи, прибор за јадење
кл. 11  апарати за осветлување, греење, ладење,
сушење, вентилација
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството, стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија

15397
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Glasnik,

16/1

str. 141-241, fevruari 2009 Skopje

213

(111) 15268

(151) 18/12/2008

(111) 15251

(151) 18/12/2008

(210) TM  2008/115

(220) 06/02/2008

(210) TM  2008/122

(220) 06/02/2008

(181) 06/02/2018

(181) 06/02/2018

(450) 28/02/2009

(450) 28/02/2009

(732) Друштво за услуги и трговија АРГОС
ДОО Скопје ул. Јован Кукузел бр.2, MK

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар

(540)

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

ул. Илинденска бр. 165, MK

CASA ELECTRIC

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8  рачни алати и направи, прибор за јадење
кл. 11 апарати за осветлување, греење, ладење,
сушење, вентилација
кл. 21   куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството, стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија
(111) 15250
(210) TM  2008/121

(151) 18/12/2008
(220) 06/02/2008
(181) 06/02/2018
(450) 28/02/2009

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

(591) жолта, зелена, портокалова, кафена, црвена,
црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(540)

(111) 15252
(210) TM  2008/123

(151) 18/12/2008
(220) 06/02/2008
(181) 06/02/2018
(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
ул. Илинденска бр. 165, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул. ”Питу Гули” 70, 1000, Скопје
(540)

(591) портокалова, жолта, зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

Trgovski marki
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(732) KABUSHIKI KAISHA MOLTEN (also known as
MOLTEN CORPORATION)

(591) црвена, зелена, жолта и бела
(551) индивидуална

1-8, Yokogawa-Shinmachi, Nishi-ku, Hiroshimashi, Hiroshima-ken, JP

(510, 511)
кл. 32  безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(111) 15360

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

(151) 16/01/2009

(210) TM  2008/124

(220) 06/02/2008
(181) 06/02/2018

(551) индивидуална

(450) 28/02/2009

(510, 511)
кл. 18 торби и други производи; вклучени во
класата 18

(732) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

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

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

AXE JET
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   сапуни; парфимерија, етерични (основни)
масла, козметика; колонски води, тоалетна вода,
парфимирани спрејови за тело; масла, креми
и лосиони за кожата; пена за бричење, гел за
бричење, лосиони за пред и после бричење; талк
пудра; препарати за бања и туширање; лосиони
за коса; пасти за заби; немедицински средства за
миење на устата; дезодоранси; анти-перспиранти
за лична употреба; немедицински тоалетни
прeпарати
(111) 15404

(151) 16/01/2009

(210) TM  2008/125

(220) 06/02/2008
(181) 06/02/2018
(450) 28/02/2009

(732) BASF SE
67056 Ludwigshafen , DE
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ   ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје
(540)

КОЛИС
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.   5 пестициди, особено препарати за униш–
тување
бактерии,
фунгициди,
хербициди,
инсектициди
(111) 15435

(151) 16/01/2009

(210) TM  2008/129

(220) 11/02/2008
(181) 11/02/2018
(450) 28/02/2009

15360

(111) 15326

(151) 30/12/2008

(210) TM  2008/135

(220) 13/02/2008
(181) 13/02/2018
(450) 28/02/2009

(732) ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. (a Japanese
corporation)
3-15, Edobori, 1-Chome, Nishi-ku, Osaka, JP
(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат  
ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10, 1000, Скопје
(540)

SAMSON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанцииии што се користат во
медицината; храна за бебиња; фластери;
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; сретства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(111) 15328

(151) 30/12/2008

(210) TM  2008/136

(220) 13/02/2008
(181) 13/02/2018
(450) 28/02/2009

(732) ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. (a Japanese
corporation)
3-15, Edobori, 1-Chome, Nishi-ku, Osaka, JP
(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат  
ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10, 1000, Скопје

Trgovski marki
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диететски супстанцииии што се користат во
медицината; храна за бебиња; фластери;
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; сретства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

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

(111) 15329

(151) 30/12/2008

(210) TM  2008/139

(220) 13/02/2008
(181) 13/02/2018
(450) 28/02/2009

(732) ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. (a Japanese
corporation)
3-15, Edobori, 1-Chome, Nishi-ku, Osaka, JP
(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат

(111) 15330

(151) 30/12/2008

(210) TM  2008/137

(220) 13/02/2008

ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10, 1000, Скопје
(540)

(181) 13/02/2018

TEPPEKI

(450) 28/02/2009
(732) ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. (a Japanese
corporation)
3-15, Edobori, 1-Chome, Nishi-ku, Osaka, JP
(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат  

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

ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10, 1000, Скопје
(540)

MILDICUT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни
препарати за медицински цели; диететски
супстанцииии што се користат во медицината;
храна за бебиња; фластери; материјали за завои;
материјали за пломбирање заби и забарски
смоли; сретства за дезинфекција; препарати за
уништување штетници, фунгициди, хербициди
(111) 15325

(151) 30/12/2008

(210) TM  2008/138

(220) 13/02/2008

(111) 15495
(210) TM  2008/141

(151) 21/01/2009
(220) 13/02/2008
(181) 13/02/2018
(450) 28/02/2009

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

(181) 13/02/2018
(450) 28/02/2009
(732) ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. (a Japanese
corporation)
3-15, Edobori, 1-Chome, Nishi-ku, Osaka, JP
(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат  
ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10, 1000, Скопје
(540)

RANMAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;

Trgovski marki

(591) црна, бела, црвена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 брошури, весници, календари, картонски
производи, каталози, книги, листови /хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
печатарски производи, печатен материјал,
печатење,
плакати
/постери/,
публикации,
разгледници,
хартија,
печатени
работи,
фотографии
кл. 39   организирање патувања, автобуски
превоз, воздушен превоз, организирање излети,
организирање крстосувања, превоз на патници,
резервации на патувања, резервации за превоз,
придружба на патници, резервирање места,

15495
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туристички агенции, туристички излети, упатства
за превоз

(591) кафена, портокалова, црвена, сина и бела

кл. 41   телевизиски програми - продукција на
радио и телевизиски програми

(510, 511)

(551) индивидуална
кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; екстракти од
рмесо; конзервирано, сушено и варено овоше
и зеленчук; јајца, млечни производи; желеа,
џемови, компоти; млеко и млечни пијалоци;
производи подготвени за конзумирање и кои што
се составени првенствено од гореспоменатите
производи

кл. 42 веб страници, креирање и одржување веб
страници
кл. 43  хотелски резервации (услуги за резервирање
хотели), хотелски услуги, мотели (услуги на
мотели), резервирање привремено сместување,
резервирање хотели, сместување, резервирање
преку интернет
(111) 15193
(210) TM  2008/147

кл. 30 кафе и замена за кафе; чај, какао; чоколад
а за пиење; шеќер, ориз, тапиока, саго; брашно и
подготовки направени од житари; леб, бисквити,
торти, колачи (производи од тесто), чоколадо
и слатки; сладолед; мраз, овошни сладоледи;
мед, меласа; сол, сенф; оцет, сосови; сосови
како мирудии; мирудии; производи подготвени
за конзумирање   кои што се составени од горе
споменатите производи

(151) 02/12/2008
(220) 14/02/2008
(181) 14/02/2018
(450) 28/02/2009

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

(111) 15215

(151) 18/12/2008

(210) TM  2008/182

(220) 19/02/2008
(181) 19/02/2018

(540)

(450) 28/02/2009
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, Germany,
DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

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

(540)

(510, 511)
кл. 29 конзервирано, сушено овошје и зеленчук;
кандирано,    со чоколада обложено, дражирано
или глазирано овошје, гроздинки; преработени
ореви и бадеми
кл. 30 брашна, производи од жита со намена за
исхрана, цереалии за доручек; ориз; производи од
тесто

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30   фини пекарски и слаткарски производи,
колач, торти, вафли, исто така со чоколаден
прелив или со чоколадно полнење, вафли од
ориз, кекси, бисквити, чоколада, производи од
чоколади, слатки, солено печиво, леб, лебни
производи

кл. 31  ореви и бадеми
(111) 15455
(210) TM  2008/162

(151) 25/12/2008
(220) 18/02/2008
(181) 18/02/2018
(450) 28/02/2009

(732) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(111) 15466

(151) 16/01/2009

(210) TM  2008/201

(220) 22/02/2008
(181) 22/02/2018
(450) 28/02/2009

(732) NOPCO PAPER TECHNOLOGY HOLDING AS
Graturedveien 13 3003 Drammen, NO

(540)

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

NOPCO
(551) индивидуална

15193

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)
кл. 1
хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделството,
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеши за гасење пожар, препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехрамбени производи,
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата;
(111) 15216

(151) 18/12/2008

(210) TM  2008/203

(220) 25/02/2008

16/1
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(111) 15217

(151) 18/12/2008

(210) TM  2008/204

(220) 25/02/2008
(181) 25/02/2018
(450) 28/02/2009

(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr.1
DE

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

(591) црвена, црна, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
средства за заштита од ’рѓа, бои
кл. 2
за автомобилски гуми и за браници на
автомобилите
кл. 3
средства за чистење, полирање,
одмастување и стружење; средства за миење
и за нега на автомобили, пенливи средства
за миење автомобилски стакла /ветробранско
стакло, концентрат за миење автомобилски
стакла/ ветробранско стакло, средства што се
додаваат во уреди за миење   автомобилски
стакла /ветробранско стакло, средства за лепење
/фиксирање на автомобиски стакла/ ветробранско
стакло, пена за нега на автомобилски гуми,
средства за чистење мотори, средства за нега на
мотори, средства за чистење и нега на бојата на
автомобилите, средства за чистење седишта на
автомобили, средства за уништување инсекти,
средства за миење наплатници и радкапни,
спреј за нега на гумени и пластични делови на
автомобили, спреј со силиконско масло, спреј за
возачка кабина; растворувач на ’рѓа
кл. 21 сунѓери, сунѓери за перење и миење, сунѓери
за бришење  инсекти и сунѓери од микрофибер за
автомобилски стакла; четки за чистење; еленска
кожа за полирање, еленска кожа за чистење (за
автомобили); шамичиња за бришење (раце), крпи
за бришење автомобилски стакла и бришење во
возачка кабина, крпи за бришење за подобрување
на видливоста

Trgovski marki

D-74167 Neckarsulm, Germany,

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

POWER SHINE

(181) 25/02/2018
(450) 28/02/2009
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2
средства за заштита од ’рѓа, бои
за автомобилски гуми и за браници на
автомобилите
кл. 3
средства за чистење, полирање,
одмастување и стружење; средства за миење и за
нега на автомобили, пенливи средства за миење
автомобилски стакла /ветробранско стакло,
концентрат за миење автомобилски стакла/
ветробранско стакло, средства што се додаваат
во уреди за миење   автомобилски стакла /
ветробранско стакло, средства за лепење /
фиксирање на автомобиски стакла/ ветробранско
стакло, пена за нега на автомобилски гуми,
средства за чистење мотори, средства за нега на
мотори, средства за чистење и нега на бојата на
автомобилите, средства за чистење седишта на
автомобили, средства за уништување инсекти,
средства за миење наплатници и радкапни,
спреј за нега на гумени и пластични делови на
автомобили, спреј со силиконско масло, спреј за
возачка кабина; растворувач на ’рѓа
кл. 21  сунѓери, сунѓери за перење и миење, сунѓери
за бришење  инсекти и сунѓери од микрофибер за
автомобилски стакла; четки за чистење; еленска
кожа за полирање, еленска кожа за чистење (за
автомобили); шамичиња за бришење (раце), крпи
за бришење автомобилски стакла и бришење во
возачка кабина, крпи за бришење за подобрување
на видливоста
(111) 15450
(210) TM  2008/212

(151) 08/01/2009
(220) 26/02/2008
(181) 26/02/2018
(450) 28/02/2009

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

15450
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(732) Umbro International Limited

(540)

5400 Lakeside Cheadle, Cheshire SK8 3GQ, GB
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)
(591) бела, сина, црвена и златна

UMBRO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе и замена за кафе

(551) индивидуална

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување, како и други услуги што
се опфатени со таа класа

(510, 511)

(111) 15199
(210) TM  2008/214

кл. 18 торби, големи патнички торби, ранци,
големи ранци, багаж, паричници, чанти, актчанти
и чадори

(151) 28/11/2008

кл. 25  артикли за облекување, обувки и шапки

(220) 27/02/2008

кл. 28 артикли за спортување и гимнастика,
направи за спортски тренинзи; делови и
приклучоци за истите; фудбали, топки за рагби,
топки за спортови, рекети и спортски торби

(181) 27/02/2018
(450) 28/02/2009
(732) High Tech Computer Corporation (A Taiwanese
company)
No. 23, Xinghua Road, Taoyuan City, Taoyuan
County 330, Taiwan, R.O.C., TW

(111) 15355

(151) 30/12/2008

(210) TM  2008/233

(220) 03/03/2008
(181) 03/03/2018

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

(450) 28/02/2009

(540)

(732) GRUPPO LEPETIT S.r.l.

(551) индивидуална

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

Viale Luigi Bodio 37/b, 20158 Milano, IT

(510, 511)
кл. 9 мобилни телефони; мобилни телефони
со функција за трансмисија на податоци; видео
телефони; смарт телефони; персонални дигитални
асистенти; персонални дигитални асистенти
кои се карактеризираат со глобален систем за
позиционирање; персонални дигитални асистенти
со функција за безжична комуникација; персонални
дигитални асистенти со телекомуникациска
функција; телефони за рутирање на говорна
конверзација преку интернет (\/ОIР телефони);
телефони со камера; нотбук компјутери; тенки
компјутери; ултра мобилни      персонални
компјутери; ацесоари за наведените производи,
имено, слушалки, слушалки со безжична функција
за трансмисија, синхронизирачки кабел, дел
од хардвер за полнење и/или синхонизирање
на горе наведените производи со персонален
компјутер, батерија, АС адаптер, полначи, кожни  
торби за   персонални   дигитални асистенти или
мобилни телефони, кутии за мобилни телефони,
кутии за персонални дигитални асистенти (РDА),
мемориски карти, опрема за во кола, полначи
за во кола за мобилни телефони и персонални
дигитални асистенти, и држачи за во кола за
мобилни телефони и персонални дигитални
асистенти, далечински управувачи, тастатури
(111) 15448

(151) 08/01/2009

(210) TM  2008/215

(220) 27/02/2008
(181) 27/02/2018
(450) 28/02/2009

15199

(540)

RIFAFOUR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски производи
(111) 15428

(151) 25/12/2008

(210) TM  2008/252

(220) 10/03/2008
(181) 10/03/2018
(450) 28/02/2009

(732) ДПТУ МАКС увоз-извоз ДООЕЛ
ул. Климент Охридски бб, Струмица, MK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  чипс пржени компири

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 15426

(151) 25/12/2008

(210) TM  2008/266

(220) 13/03/2008

16/1

(450) 28/02/2009

кл. 41 продукција   и   дистрибуција   (освен  
преводи) на телевизиски  програми  и забава од
областа на акција, авантура, драма, комедија,
романса, научна фантастика, музика и мистерии;
продукција на филмови; услуги на забавни
паркови, обезбедување информации и он-лајн
забава од областа на движечки слики, филмови,
телевизија и забавни паркови преку глобална
комуникациска мрежа

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

(111) 15483

(151) 16/01/2009

(210) TM  2008/279

(551) индивидуална
кл. 3   сапуни; парфимерија, етерични масла,
козметики; колонски води, тоалетни води,
парфимирани спрееви за тело; масла, креми
и лосиони за кожата; пена за бричење, гел за
бричење, лосиони за пред и после бричење;
талк-пудра; препарати за капење и туширање;
лосиони за коса; пасти за заби; не медицински
препарати за миење на устата; дезодоранси; антиперспиранти за лична употреба; не медицински
тоалетни препарати

(210) TM  2008/277

(220) 15/03/2008
(181) 15/03/2018

(510, 511)

(111) 15494

219

кл. 38  комуникациски услуги, имено, телевизија,
кабелска телевизија, сателитска телевизија,
дигитална телевизија и услуги на емитување и
трансмисија на интерактивни програми

(181) 13/03/2018

DOVE SATIN TOUCH

str. 141-241, fevruari 2009 Skopje

(450) 28/02/2009
(732) ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЦЕНТАР ЗА
ДЕМОКРАТИЈА
И
БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ
АТАНАС КОЗАРЕВ
ул. Пандил Шишков бр. 4/19-Аеродром-Скопје,
MK
(540)

(151) 21/01/2009
(220) 14/03/2008
(181) 14/03/2018
(450) 28/02/2009

(732) Universal City Studios LLLP (Delaware limited
liability limited partnership)
100 Universal City Plaza Universal City, California
91608, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(591) сива и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41   образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни услуги

(540)

(111) 15194

(151) 02/12/2008

(210) TM  2008/294

(220) 21/03/2008
(181) 21/03/2018
(450) 28/02/2009

(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, Germany,
DE
(551) индивидуална

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

(510, 511)
кл. 9   преснимани видео ленти, преснимани
видео дискови и преснимани ДВД-а, сите
долгометражни филмови, телевизиски програми
и музика; фотографски камери; очила за сонце;
декоративни магнети; програми за компјутерски
игри; кертриџи за компјутерски игри; касети за
компјутерски игри; кертриџи за видео игри; касети
за видео игри; подлоги за компјутерски мауси
(глувчиња); даунлодирачки филмови, телевизиски
програми, игри и музика

Trgovski marki

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

(591) зелена, окер и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29

месо, производи од месо, колбаси,

15194
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колбасичарски производи, конзерви со месо и со
колбаси, пифтии од месо, екстракти од месо, месни
екстракти, готови јадења кои пред се се состојат
од месо и/или од колбасичарски производи и/или
од зеленчук
(111) 15425

(151) 16/01/2009

(210) TM  2008/295

(220) 20/03/2008

парични (монетарни)  работи; работи поврзани со
недвижности
градежно конструирање; услуги на
кл. 37
инсталирање (инсталациони услуги); поправање
и одржување компјутери и телекомуникациска
опрема
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на
информациони агенции;   услуги на изнајмување
телекомуникациска
опрема;
услуги
на
информирање во областа на телекоминикациите

(181) 20/03/2018
(450) 28/02/2009

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

(300) 30760534.5/38  20/09/2007  DE
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

кл. 45   лиценцирање на право на индустриска
сопственост
(111) 15445
(210) TM  2008/301

(151) 16/01/2009
(220) 24/03/2008
(181) 24/03/2018
(450) 28/02/2009

(591) темно сива и виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување, прекин,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитет; апарати
за снимање, пренос, обработка и репродукција
на звук, слика или податоци; магнетски носачи
на податоци, автоматски машини и механизми
за апарати што се задвижуваат со парички или
жетони; сметачки машини; опрема за обработка
на податоци и компјутери; снимени и неснимени
носачи на податоци (вклучени во класата 9);
компјутерски програми (сочувани), електронски
сочувани податоци (можат да се преземат,
даунлодираат); електронски публикации (можат
да се преземат, даунлодираат)
кл. 16
печатарски производи; фотографии;
канцелариски прибор (освен мебел); материјал за
настава и обука (освен апарати)
кл. 35   огласување; водење работи; деловно
управување; прибирање,
систематизација, обработување и економска
анализа на податоци и информации во
компјутерски бази на податоци; услуги на продажба
на мало (исто така по пат на интернет и други
комуникациски мрежи), во врска со производите
од класите 9 и 16
кл. 36   осигурување; финансиски   работи;

15425

(300) 307 62493.5/38  24/09/2007  DE
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување, прекин,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитет; апарати
за снимање, пренос, обработка и репродукција
на звук, слики или податоци; магнетски носачи
на податоци, автоматски машини и механизми
за апарати што се задвижуваат со парички или
жетони; сметачки машини, опрема за обработка
на податоци и компјутери; снимени и неснимени
носачи на податоци (вклучени во класата 9);

Trgovski marki

Glasnik,

16/1

компјутерски програми (сочувани); електронски
снимени податоци (можат да се преземат);
електронски публикации (можат да се преземат,
даунлодираат); електронски публикации(можат
да се преземат, даунлодираат)

кл. 36 осигурување; финансиски работи; парични
(монетарни)   работи; работи поврзани со
недвижности
градежно конструирање; услуги на
кл. 37
инсталирање (инсталациони услуги); поправање
и одржување компјутери и телекомуникациска
опрема
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на
информациски агенции;    услуги на изнајмување
телекомуникациска
опрема;
услуги
на
информирање во областа на телекоминикациите
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување
и проектирање во врска со наведените услуги;
услуги на индустриска анализа и истражување;
проектирање и развој на компјутерски хардвер,
софтвер и база на податоци; услуги на поддршка
на софтвер; услуги натехничко советување; услуга
на чување на електронски бази на податоци;
услуги на изнајмување поврзани со опрема за
обработка на податоци и компјутери; услуги на
дизајнирање веб страници за други
кл. 45   лиценцирање на правото на индустриска
сопственост
(111) 15470

(151) 16/01/2009

(210) TM  2008/305

(220) 25/03/2008
(181) 25/03/2018
(450) 28/02/2009

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

221

и/или од риба и/или од живина и/или од дивеч и/
или од зеленчук; млеко и млечни преизводи, ориз
со млеко (сутлијаш)
кл. 30   мирудии: препарати, ароми, есенции за
мирудии, екстракти;   билки и растенија, масло,
соли, сосови за мирудија, мирудии од корени,
ароми од коренски мирудии и препарати од
коренски мирудии, мирудии од корени за супи и
ароми од коренски мирудии за супи, мирудии од
корени за салати, бибер, сол за во кујна, кечап,
сенф, оцет, мајонез, сосови, сосови за салати;
готови јадења и длабоко замрзната храна која,
пред се, се состои од тесто и/или од ориз

кл. 16   печатарски производи; фотографии;
канцелариски прибор (освен мебел); материјал за
настава и обука (освен апарати)
кл. 35 огласување; водење работи; деловно
управување;
прибирање,
систематизација,
обработување и економска анализа на податоци
и информации во компјутерски бази на податоци;
услуги на продажба на мало (исто така по пат на
интернет и други комуникациски мрежи), во врска
со производите од класите 9 и 16

str. 141-241, fevruari 2009 Skopje

(111) 15467

(151) 16/01/2009

(210) TM  2008/306

(220) 25/03/2008
(181) 25/03/2018
(450) 28/02/2009

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

MIKADO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   коцки за супа и коцки за сосови, прашок
за супа и за сосови, бујон, супи, бистра супа,
препарати за супа; готови јадења и длабоко
замрзната храна која, пред се, се состои од месо
и/или од риба и/или од живина и/или од дивеч и/
или од зеленчук; млеко и млечни преизводи, ориз
со млеко (сутлијаш)
кл. 30 мирудии: препарати, ароми, есенции за
мирудии, екстракти;   билки и растенија, масло,
соли, сосови за мирудија, мирудии од корени,
ароми од коренски мирудии и препарати од
коренски мирудии, мирудии од корени за супи и
ароми од коренски мирудии за супи, мирудии од
корени за салати, бибер, сол за во кујна, кечап,
сенф, оцет, мајонез, сосови, сосови за салати;
готови јадења и длабоко замрзната храна која,
пред се, се состои од тесто и/или од ориз
(111) 15262
(210) TM  2008/311

(151) 18/12/2008
(220) 25/03/2008
(181) 25/03/2018
(450) 28/02/2009

(591) црвена и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 коцки за супа и коцки за сосови, прашок
за супа и за сосови, бујон, супи, бистра супа,
препарати за супа; готови јадења и длабоко
замрзната храна која, пред се, се состои од месо

Trgovski marki

(732) Друштво за издавачка дејност, трговија и
услуги КОЛОР МЕДИА Доеел-Скопје
ул. Дебарце бр. 3 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

15262
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(540)

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  

(551) индивидуална

(540)

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(510, 511)
кл. 16   хартија, картон и производите од нив,
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба, машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебел), материјали
за пакување, што не се опфатени во другите
класи, карти за играње, печатарски букви,
клишиња, весници, печатени изданија, печатарски
производи, публикации, брошури, фотографии,
известување, книги, нацрти
кл.  35 објавување рекламини текстови, огласување
(рекламирање), изнајмување рекламен простор,
јавно мислење, објавување јавни текстови,
пропагандни дејности, рекламна хроника
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(111) 15427

(151) 25/12/2008

(210) TM  2008/342

(220) 01/04/2008

ADVAGRAF
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати и супстанцииии за
човечка употреба (употреба на луѓето)
(111) 15471
(210) TM  2008/361

(450) 28/02/2009
(732) KIKA MOBEL-HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
Anton-Scheiblin-Gasse 1 3100 St. Polten , AT
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

ЦРВЕНИОТ КАРТОН

(450) 28/02/2009
3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(220) 09/04/2008
(181) 09/04/2018

(181) 01/04/2018
(732) Astellas Pharma Inc.

(151) 21/01/2009

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11
апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација, водоснабдување и санитарни
потреби
кл. 16 хартија, картон и производи направени од
овие материјали што не спаѓаат во другите класи
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики; производи
(не спаѓаат во другите класи) од дрво, плута,
треска, стап, прат, рогови, коски, слонова коска,
коска од кит, школки, ќилибар, седеф, морска пена
и замена за овие материјали или од пластика

(591) бела, циклама-розова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати и супстанциии и за
човечка употреба
(111) 15456
(210) TM  2008/343

(151) 25/12/2008
(220) 01/04/2008
(181) 01/04/2018
(450) 28/02/2009

(732) Astellas Pharma Inc.
3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo, JP

15427

кл. 21   кујнски или прибор за домаќинство и
садови (не се од скапоцени метали или обложени
со нив); чешли и сунѓери; четки (освен четки
за бојадисување); материјали за правење
четки; производи за чистење; челична волна;
необработено или полуобработено стакло (освен
стакло за градежнитво); стаклени порцелански и
грнчарски производи што не спаѓаат во другите
класи
кл. 24 штофови и производи од штоф што не
спаѓаат во другите класи; покривки за кревет и
маса
кл. 27 ќилими, теписи, простирки и рогозини,
линолеум и други материјали за покривање на
претходно изработени подни површини; зидни
закачки (не се штофени)
кл. 28 игри и предмети за играње; производи за
гимнастика и спортски активности што не спаѓаат
во другите класи; украси за новогодишна елка

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 15472

(151) 21/01/2009

(210) TM  2008/362

(220) 09/04/2008
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(540)

(181) 09/04/2018
(450) 28/02/2009
(732) KIKA MOBEL-HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
Anton-Scheiblin-Gasse 1 3100 St. Polten , AT

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

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

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

(591) црвена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11  апарати за осветление, греење, производство
на пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација,
водоснабдување и санитарни потреби
кл. 16  хартија, картон и производи направени од
овие материјали што не спаѓаат во другите класи
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики; производи
(не спаѓаат во другите класи) од дрво, плута,
треска, стап, прат, рогови, коски, слонова коска,
коска од кит, школки, ќилибар, седеф, морска пена
и замена за овие материјали или од пластика
кл. 21   кујнски или прибор за домаќинство и
садови (не се од скапоцени метали или обложени
со нив); чешли и сунѓери; четки (освен четки
за бојадисување); материјали за правење
четки; производи за чистење; челична волна;
необработено или полуобработено стакло (освен
стакло за градежнитво); стаклени порцелански и
грнчарски производи што не спаѓаат во другите
класи
кл. 24   штофови и производи од штоф што не
спаѓаат во другите класи; покривки за кревет и
маса
кл. 27 ќилими, теписи, простирки и рогозини,
линолеум и други материјали за покривање на
претходно изработени подни површини; зидни
закачки (не се штофени)
кл. 28  игри и предмети за играње; производи за
гимнастика и спортски активности што не спаѓаат
во другите класи; украси за новогодишна елка
(111) 15500

(151) 20/01/2009

(210) TM  2008/363

(220) 09/04/2008
(181) 09/04/2018
(450) 28/02/2009

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

Trgovski marki

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба,
диететски супстанцииии за медицинска употреба,
храна за бебиња; фластери, материјали за завои;
материјали за пломбирање заби и забни отисоци,
забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
рачни алати и направи со рачно
кл. 8
придвижување; ножеви, вилушки и лажици;
жилети, механички и електрични апарати за
бричење
кл. 10  ортопедски производи
апарати за осветлување, греење,
кл. 11
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, водоводни и
санитарни инсталации
кл. 14 благородни метали и нивните легури и
производите изработени од тие материјали или
преслечени во нив, кои не се опфатени со другите
класи, вистински и лажен накит, скапоцени камења;
часовници и хронометриски инструменти
кл. 15 музички инструменти
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не
се опфатени со другите класи; печатени работи,
книговезнички материјал, фотографии, прибор за
пишување, лепила (лепливи средства за хартиени
производи или за домаќинство), сликарски
прибор, сликарски четки, машини за пишување
и канцелариски прибор (освен мебелот), опрема
за настава и обука (освен апарати), пластични
материјали за пакување (кои не се опфатени
со другите класи), карти за играње, печатарски
букви, клишиња
кл. 18  кожа, имитација на кожа, производи од тие
материјали кои не се опфатени со другите класи;
кожа од животни; куфери и торби; чадори за дожд
и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки
производи
кл. 20  мебел, огледала, рамки; производи кои не се
опфатени со другите класи од дрво, плута, трска,
рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова
коска, китови коски, школки, килибар, седеф,
морска пена и замена на сите тие материјали, или

15500
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од пластика кои не се опфатени со другите класи

(111) 15400

(151) 08/01/2009

кл. 21   прибор и садови за домаќинство или за
во кујна (кои не се од благородни метали ниту
се преслечени во нив); чешли и сунгери; четки
(освен сликарски четки); материјали за правење
четки; прибор за чистење; жица за стругање
паркет; суровo или полуобработено стакло (освен
градежно стакло), производи од стакло /ста–
кларија/, порцелански и керамички производи
/грнчарија/ кои не се опфатени со другите класи

(210) TM  2008/364

(220) 09/04/2008

(732) Hyundai Motor Company

кл. 22    јажиња, канапи, мрежи, шатори, нас–
трешници од платно, едра, вреќи кои не се
опфатени со другите класи, материјали за полнење
(освен од гума или од пластични материи), сурови
текстилни влакнести материи

(540)

(181) 09/04/2018
(450) 28/02/2009
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938,
KR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

HYUNDAI IX55

кл. 23  конец за текстилна употреба
кл. 24   текстил и текстилни производи кои не се
опфатени со другите класи; покривки за кревети
и маси

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

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

(111) 15399

(151) 08/01/2009

(210) TM  2008/365

(220) 09/04/2008
(181) 09/04/2018
(450) 28/02/2009

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

(732) Hyundai Motor Company

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

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  

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

231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938,
KR

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

HYUNDAI IX35
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 патнички автомобили, камиони, приколки,
комбиња; делови и додатоци за истите, волани за
автомобили и тркала за автомобили
(111) 15398

(151) 08/01/2009

(210) TM  2008/366

кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрит
кл. 35   огласување и рекламирање; водење на
комерцијални работи; комерцијална админи–
страција; канцелариски работи
кл. 37  поправки; услуги на поставување
кл. 39  превоз; пакување и складирање стока
кл. 43  услуги за освежување (хранење)

(220) 09/04/2008
(181) 09/04/2018
(450) 28/02/2009

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

HYUNDAI IX45
15500
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(551) индивидуална

(111) 15347

(151) 30/12/2008

(510, 511)

(210) TM  2008/369

(220) 09/04/2008

кл. 12 патнички автомобили, камиони, приколки,
комбиња; делови и додатоци за истите, волани за
автомобили и тркала за автомобили
(111) 15346

(151) 30/12/2008

(210) TM  2008/367

(220) 09/04/2008
(181) 09/04/2018
(450) 28/02/2009

(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge ZAGREB

(181) 09/04/2018
(450) 28/02/2009
(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge ZAGREB
ulica Marijana Cavica br. 1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ulica Marijana Cavica br. 1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

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

(591) сина, жолта и црена

кл. 29 маргарин

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 15351

кл. 29  маргарин

(210) TM  2008/370

(111) 15348

(151) 30/12/2008

(210) TM  2008/368

(220) 09/04/2008
(181) 09/04/2018
(450) 28/02/2009

(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge ZAGREB
ulica Marijana Cavica br. 1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

(151) 30/12/2008
(220) 09/04/2008
(181) 09/04/2018
(450) 28/02/2009

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

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

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

кл. 29  маргарин
(111) 15352
(210) TM  2008/371

(151) 30/12/2008
(220) 09/04/2008
(181) 09/04/2018

кл. 29  маргарин

(450) 28/02/2009
(732) Haifa Chemicals Ltd.
P.O. Box 10809 Haifa Bay 26120 , IL

Trgovski marki

15352
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

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

POLY-FEED
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 вештачки ѓубрива
(111) 15405

(151) 08/01/2009

(551) индивидуална

(210) TM  2008/380

(220) 10/04/2008

(510, 511)

(181) 10/04/2018

кл. 35  услуги на огласување; бизнис менаџмент;
бизнис администрација; канцелариски работи;
професионални бизнис советувања; услуги на
пазарно и бизнис истражување; систематизација
на информациите во компјутерска база на
податоци; отчукување (пишување на машина за
пишување); уредување текст

(450) 28/02/2009
(732) MOJA NALOZBA pokojninska druzba d.d.
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, SI
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

кл. 36 услуги на осигурување, особено наплата на
премија за дополнително доброволно здравствено
осигурување и управување со личните сметки на
осигурениците; менаџирање со инвестиции во
акции, обврзници и други хартии од вредност;
исплата на ануитети од животно осигурување,
услуги на пензиски фонд, помошни финансиски
услуги за осигурителни и пензиски фондови

(540)

кл. 45  правни услуги; правни совети поврзани со
пензиското законодавство и осигурувањето
(591) светло и темно црвена, сива и бела
(551) индивидуална
кл. 35 услуги на огласување; бизнис менаџмент;
бизнис администрација; канцелариски работи;
професионални бизнис советувања; услуги на
пазарно и бизнис истражување; систематизација
на информациите во компјутерска база на
податоци; отчукување (пишување на машина за
пишување); уредување текст
кл. 36  услуги на осигурување, особено наплата на
премија за дополнително доброволно здравствено
осигурување и управување со личните сметки на
осигурениците; менаџирање со инвестиции во
акции, обврзници и други хартии од вредност;
исплата на ануитети од животно осигурување,
услуги на пензиски фонд, помошни финансиски
услуги за осигурителни и пензиски фондови
кл. 45 правни услуги; правни совети поврзани со
пензиското законодавство и осигурувањето

(210) TM  2008/381

(151) 08/01/2009

(210) TM  2008/382

(510, 511)

(111) 15403

(111) 15444

(151) 08/01/2009

(450) 28/02/2009
(732) MET-Rx Substrate Technology, Inc.
2100 Smithtown Ave. Ronkonkoma, New York
11779, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

MET-RX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  нутриционистички додатоци и прашкови
кл. 29 табли (енергетски/закуска табли)
кл. 32 спортски пијалаци

(220) 10/04/2008

(111) 15441

(181) 10/04/2018

(210) TM  2008/383

(450) 28/02/2009
(732) MOJA NALOZBA pokojninska druzba d.d.

(220) 10/04/2008
(181) 10/04/2018

(151) 08/01/2009
(220) 10/04/2008
(181) 10/04/2018
(450) 28/02/2009

Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, SI

15405

Trgovski marki

Glasnik,

(732) MET-Rx Substrate Technology, Inc.
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(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

2100 Smithtown Ave. Ronkonkoma, New York
11779, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

MET-RX PROTEIN PLUS

str. 141-241, fevruari 2009 Skopje

(111) 15281

(151) 18/12/2008

(210) TM  2008/412

(220) 17/04/2008
(181) 17/04/2018

(551) индивидуална

(450) 28/02/2009

(510, 511)

(732) СИДИРОН ДОО Скопје

кл. 5 нутриционистички додатоци и прашкови
кл. 29 табли (енергетски/закуска табли)
кл. 32 спортски пијалаци
(111) 15344

(151) 30/12/2008

(210) TM  2008/390

(220) 14/04/2008
(181) 14/04/2018
(450) 28/02/2009

(732) SOUTH CHINE TIRE & RUBBER CO.,LTD.

Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 28/24 1000
Скопје, MK
(540)

СИДИРОН
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење, упра–
вување со работи, канцелариски работи

116# Donghuan Road, Panya, Guangzhou, CN

кл. 36 осигурување, финансиски работи, моне–
тарни работи, работи поврзани со недвижен имот

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

кл. 37  градежни конструкции, поправки, инстала–
циски услуги

(540)

(111) 15280

(151) 18/12/2008

(210) TM  2008/413
(551) индивидуална

(450) 28/02/2009

(510, 511)
кл. 12 автомобилски гуми; навлаки за пневматски
гуми (гуми); гуми за автомобилски тркала;
пневматски гуми (гуми); внатрешни цевки за
пневматски гуми (гуми); гасеници за вулканизирани
гуми (гуми); цврсти гуми за автомобилски тркала;
велосипеди; гуми за велосипеди, велосипеди;
авионски гуми; гасеници за автомобили (ремени
за тркала); внатрешни цевки за велосипеди,
велосипеди
(111) 15239

(151) 18/12/2008

(210) TM  2008/396

(220) 15/04/2008
(181) 15/04/2018
(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
Стопански комплекс Илинден б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

Trgovski marki

(732) КАПИНВЕСТ ДОО Скопје
Бул.Кузман Јосифовски Питу бр. 28/24 1000
Скопје, MK
(540)

КАПИНВЕСТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење, упра–
вување со работи, канцелариски работи
кл. 36 осигурување, финансиски работи, моне–
тарни работи, работи поврзани со недвижен имот
кл. 37 градежни конструкции, поправки, инста–
лациски услуги
(111) 15362

(151) 16/01/2009

(210) TM  2008/417

(220) 21/04/2008
(181) 21/04/2018
(450) 28/02/2009

PERFECT
(551) индивидуална

(220) 17/04/2008
(181) 17/04/2018

(732) Друштво за трговија, производство, услуги,
шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО а.д.
ул. „Шуто Оризари” бб, 1000 Скопје, MK

15362
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, жолта, црвена, светло и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  месо, риба, риба и производи врз база на
риба, конзервирана, полу конзервирана риба,
рибини филети, сардини, туна , харинги, живина и
дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла
и масти за јадење
кл. 39   транспортни услуги, трговски дејности,
пакување и складирање стока
кл. 43 подготвување храна и пијалаци

15362

Trgovski marki

Glasnik,

16/1
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PREGLEDI
PREGLED NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA TRGOVSKITE
MARKI
(510) kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(111) registarski broj na dokumentot

(510)            (111)
кл. 1 15296
15352
15361
15440
15466
15474
кл. 2

15216
15217
15500

кл. 3

15188
15216
15217
15218
15226
15233
15270
15304
15310
15311
15312
15336
15360
15374
15378
15383
15421
15426
15436
15446
15447
15457
15499
15500

кл. 4

кл. 5

15218
15307
15421
15201
15202
15221
15222
15223
15231

Trgovski marki

(510)            (111)
15233
15234
15254
15256
15257
15259
15276
15288
15290
15299
15300
15301
15302
15314
15316
15325
15326
15328
15329
15330
15339
15349
15355
15361
15364
15365
15366
15373
15378
15380
15381
15385
15389
15392
15393
15397
15404
15406
15408
15409
15410
15411
15412
15414
15415
15416

(510)            (111)
15417
15419
15421
15422
15427
15431
15439
15441
15444
15451
15456
15460
15461
15463
15485
15500
кл. 6

15230
15249
15275
15289
15364

кл. 7

15227
15228
15303
15317
15421
15464

кл. 8

15227
15228
15267
15268
15269
15421
15500

кл. 9

15190
15198
15199
15207
15219
15235
15238
15247
Pregledi
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(510)            (111)
15306
15317
15421
15423
15425
15433
15434
15437
15445
15452
15469
15494
кл. 10 15221
15222
15223
15301
15337
15361
15392
15393
15421
15422
15453
15500
кл. 11 15197
15267
15268
15269
15278
15317
15421
15432
15471
15472
15475
15476
15500
кл. 12 15192
15227
15228
15249
15333
15344
15394
15398
15399
15400
15402
15421
кл. 13 15421
кл. 14 15224
15421
Pregledi

(510)            (111)
15479
15500
кл. 15 15421
15500
кл. 16 15206
15218
15238
15255
15258
15262
15277
15285
15286
15295
15317
15349
15364
15368
15421
15425
15433
15434
15437
15445
15468
15471
15472
15480
15484
15495
15500
кл. 17 15230
15296
15421
кл. 18 15309
15421
15435
15448
15500
кл. 19 15230
15275
15421
кл. 20 15421
15471
15472
15500
кл. 21 15216
15217
15267
15268

(510)            (111)
15269
15357
15364
15388
15421
15471
15472
15500
кл. 22 15421
15500
кл. 23 15313
15386
15421
15500
кл. 24 15205
15291
15386
15421
15471
15472
15500
кл. 25 15291
15297
15309
15321
15335
15421
15424
15438
15448
15499
15500
кл. 26 15313
15421
15500
кл. 27 15421
15471
15472
15500
кл. 28 15248
15421
15435
15448
15449
15471
15472
15499
15500
кл. 29 15193
Trgovski marki

Glasnik,

(510)            (111)
15194
15213
15227
15228
15239
15240
15241
15242
15243
15244
15260
15271
15276
15318
15319
15322
15323
15324
15327
15331
15343
15345
15346
15347
15348
15350
15351
15358
15359
15362
15396
15409
15416
15421
15428
15441
15444
15455
15458
15459
15467
15470
15474
15477
15478
15486
15496
15498
15500
кл. 30 15189
15191
15193
15214
15215
15245
15246
Trgovski marki

(510)            (111)
15271
15273
15274
15276
15318
15319
15320
15322
15323
15324
15327
15331
15340
15345
15350
15384
15391
15407
15409
15416
15421
15442
15450
15455
15458
15459
15462
15467
15470
15477
15478
15486
15500
кл. 31 15193
15227
15228
15232
15318
15319
15322
15323
15416
15421
15500
кл. 32 15208
15209
15210
15211
15212
15220
15236
15237
15250
15251
15252
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(510)            (111)
15253
15264
15265
15266
15282
15293
15294
15308
15320
15338
15341
15342
15354
15367
15375
15382
15387
15409
15416
15421
15441
15444
15459
15477
15478
15479
15500
кл. 33 15196
15294
15320
15338
15341
15342
15421
15459
15487
15488
15489
15490
15491
15492
15493
15500
кл. 34 15195
15298
15315
15353
15370
15371
15372
15376
15377
15379
15390
15413
Pregledi
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(510)            (111)
15420
15421
15497
15500
кл. 35 15195
15205
15225
15227
15228
15229
15235
15238
15247
15258
15260
15261
15262
15277
15279
15280
15281
15282
15284
15293
15295
15300
15317
15332
15345
15349
15363
15368
15403
15405
15416
15417
15418
15421
15425
15433
15434
15437
15445
15465
15473
15480
15486
15500
кл. 36 15221
15222
15223
15224
15227
15228
15238
15263
Pregledi

(510)            (111)
15280
15281
15305
15363
15369
15395
15403
15405
15421
15425
15429
15430
15433
15434
15437
15445
15481
15482
кл. 37 15238
15279
15280
15281
15296
15317
15425
15437
15445
15500
кл. 38 15219
15225
15235
15238
15247
15248
15283
15306
15356
15421
15425
15433
15434
15437
15445
15480
15494
кл. 39 15227
15228
15272
15279
15334
15362
15418
15421
15454
15495

(510)            (111)
15500
кл. 40 15227
15228
15289
15421
15454
15479
кл. 41 15200
15203
15204
15206
15207
15221
15222
15223
15229
15235
15255
15262
15283
15285
15286
15295
15368
15421
15433
15434
15437
15443
15483
15494
15495
кл. 42 15235
15238
15247
15248
15279
15283
15401
15421
15425
15433
15434
15437
15445
15495
кл. 43 15189
15227
15228
15245
15246
15292
15362
15421
Trgovski marki

Glasnik,

(510)            (111)

(510)            (111)
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(510)            (111)

15443
15450
15495
15500
кл. 44 15221
15222
15223
15287
15401
15421
кл. 45 15221
15222
15223
15227
15228
15238
15255
15403
15405
15421
15425
15437
15445

Trgovski marki

Pregledi
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PREGLED PO NOSITELI NA TRGOVSKI MARKI
(732)
(111)
(210)

(732)
(111)

nositel na pravoto na trgovska marka
registarski broj na dokumentot
broj na prijavata

Minerva S.A. Edible Oils Enterprises
15396
(210) MK/T/ 2002/1015
ZVIJEZDA dionicko drustvo za 		
proizvodnju, trgovinu i usluge
15496
MK/T/ 2002/1028
Pfizer Products Inc., a corporation 		
organized and existing under the laws of
the State of Connecticut
15234
MK/T/ 2002/113
Трговско друштво за призводство 		
трговија и услуги КОНТИ ХИДРОПЛАСТ
ДИМИТАР ДООЕЛ
15296
MK/T/ 2002/500
SIDENOR STEEL PRODUCTS 			
MANUFACTURING COMPANY S.A.
15289
MK/T/ 2002/826
Друштво за продукција, маркетинг, 		
трговија и услуги РЕПУБЛИКА ДООЕЛ
Скопје
15248
MK/T/ 2004/1028
Bosch Corporation
15464

MK/T/ 2005/148

„ДАНОН СЕРДИКА” АД
15477
MK/T/ 2005/241
15478
MK/T/ 2005/242
WYETH a Delaware corporation,
15290
MK/T/ 2005/309
Стопанска Банка АД-Скопје
15395
MK/T/ 2005/367
Друштво за производство, трговија и
услуги “КРИСТАЛ КОМПАНИ” Сејит 		
ДООЕЛ експорт-импорт
15486
MK/T/ 2005/394
Трговско друштво за трговија, 		
производство и услуги на 			
големо и мало ПРЕХРАМБЕНА 		
ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увозизвоз Скопје
15327
MK/T/ 2005/448
15331
MK/T/ 2005/449
15324
MK/T/ 2005/451
Pregledi

Трговско радиодифузно друштво А1
ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје
15283
MK/T/ 2005/539
Interseek d.o.o.
15247

MK/T/ 2005/879

Електростопанство на Македонија 		
Акционерско друштво за дистрибуција
и снабдување со електрична енергија
Скопје
15334
MK/T/ 2006/1054
АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА
15454
MK/T/ 2006/1155
The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza
15218
MK/T/ 2006/1174
Fresh & Co. d.o.o. Fabrika za preradu
voca
15208
MK/T/ 2006/1237
15212
MK/T/ 2006/1238
15211
MK/T/ 2006/1240
15210
MK/T/ 2006/1241
15209
MK/T/ 2006/1242
T-Mobile International AG&Co.KG
15433
MK/T/ 2006/152
15434
MK/T/ 2006/153
Друштво за меѓународен транспорт и
шпедиција “Дени Интернационал” 		
Страшко ДООЕЛ Скопје
15272
MK/T/ 2006/37
Pfizer Italia S.r.l.
15485

MK/T/ 2006/375

“ВРЕМЕ ЕЧ” ДОО
15480

MK/T/ 2006/509

Natural ASA
15474

MK/T/ 2006/580

The Coca-Cola Company
15354
MK/T/ 2006/594
C.P.Pharmaceuticals International C.V.
c/v General Partners Pfizer
		
Manufacturing LLC and Pfizer 		
Production LLC
Trgovski marki

Glasnik,

15365

MK/T/ 2006/611

Hughes Network Systems, LLC
15356
MK/T/ 2006/793
HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD Corporation under the laws of Cayman
Islands
15233
MK/T/ 2006/825
Emirates Group Holding S.A.L.
15332
MK/T/ 2006/941
15473
MK/T/ 2006/942
BRUNSWICK CORPORATION
15499
MK/T/ 2006/974
British American Tobacco (Brands) Inc.
15377

MK/T/ 2007/1000

Smithers-Oasis Company
15440
MK/T/ 2007/1001
Emhart Glass SA
15303

MK/T/ 2007/1006

British American Tobacco (Brands) Inc.
15315
MK/T/ 2007/1009
Procter & Gamble Business Services 		
Canada Company c/o Stewart McKelvey
Stirling Scales
15383
MK/T/ 2007/1010
Motorola,Inc., a Delaware corporation
15306
MK/T/ 2007/1012
L’Oreal, Societe Anonyme
15304
MK/T/ 2007/1014
Друштво за производство, трговија и
услуги МЕДИА ДОО експорт-импорт
15436
MK/T/ 2007/1016
Bristol-Myers Squibb Company, a 		
Delaware Corporation
15302
MK/T/ 2007/1019
Друштво за производство и трговија
МЕГА ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз 		
Струмица
15258
MK/T/ 2007/1024
Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ
ДООЕЛ Струмица
15284
MK/T/ 2007/1025
15261
MK/T/ 2007/1027
Trgovski marki
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PIVKA perutninarstvo d.d.
15227
MK/T/ 2007/1029
15228
MK/T/ 2007/1030
Aloe Vera of America, Inc.
15226
MK/T/ 2007/1032
Deutsche Telekom AG
15437
MK/T/ 2007/1035
ILIRIKA berzno posredniske d.d. 		
Ljubljana
15481
MK/T/ 2007/1041
15482
MK/T/ 2007/1042
TDR d.o.o.
15195

MK/T/ 2007/1044

Mars, Incorporated
15232

MK/T/ 2007/1051

International Suzuki, Association
15468
MK/T/ 2007/1059
15469
MK/T/ 2007/1060
ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП
15294
MK/T/ 2007/1069
Друштво за производство, промет и
услуги СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО
Скопје			
15244
MK/T/ 2007/1070
15243
MK/T/ 2007/1071
15240
MK/T/ 2007/1072
15241
MK/T/ 2007/1077
15242
MK/T/ 2007/1078
Aktiebolaget Electrolux
15197
MK/T/ 2007/1092
Друштво за производство, трговија и
услуги ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
15264
MK/T/ 2007/1104
15265
MK/T/ 2007/1105
15266
MK/T/ 2007/1106
Друштво за производство, промет, 		
превоз и услуги 2002 - ПАЛАС 		
увоз-извоз ДООЕЛ
15359
MK/T/ 2007/1114
British American Tobacco (Brands) Inc.
15353
MK/T/ 2007/1119
Dunhill Tobacco of London Limited
15298
MK/T/ 2007/1120
BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska
industrija, dionicko drustvo
Pregledi
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15300
15299

MK/T/ 2007/1124
MK/T/ 2007/1125

ACTAVIS GROUP HF.
15392
MK/T/ 2007/1127
15393
MK/T/ 2007/1128
15301
MK/T/ 2007/1129
NOVARTIS AG
15406
15380
15381

MK/T/ 2007/1131
MK/T/ 2007/1132
MK/T/ 2007/1133

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
15446
MK/T/ 2007/1134
15447
MK/T/ 2007/1135
BPB plc
15230

MK/T/ 2007/1137

Lidl Stiftung & Co. KG
15350
MK/T/ 2007/1138
15382
MK/T/ 2007/1139

Lidl Stiftung & Co. KG
15364
MK/T/ 2007/1185
ВИТАЛИА Никола и др. ДОО експортимпорт		
15416
MK/T/ 2007/1186
ФАРМА КОРП
15439
MK/T/ 2007/1188
EZILI INVESTISSEMENTS Inc.
15432
MK/T/ 2007/1192
Kraft Foods Holdings Inc.,
15407
MK/T/ 2007/1197
Центро-Фрута ДООЕЛ-Виница
15293
MK/T/ 2007/1204

КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје
15430
MK/T/ 2007/1140

Друштво за производство, трговија и
услуги МЕТРОПОЛИС РАДИО 		
ДОО Скопје
15225
MK/T/ 2007/1211

Red.Com, Inc.
15190

Lidl Stiftung & Co. KG
15213
MK/T/ 2007/1213

MK/T/ 2007/1144

Друштво за угостителство, транспорт и
услуги ГИТОНИ ДОО Гевгелија
15292
MK/T/ 2007/1148
Lidl Stiftung & Co. KG
15220
MK/T/ 2007/1151
15214
MK/T/ 2007/1152
GENERAL MOTORS CORPORATION a
corporation organized and existing under
the laws of the State of Delaware
15394
MK/T/ 2007/1171
KRKA Tovarna zdravil p.o.Novo mesto
15409
MK/T/ 2007/1173
Genzyme Corporation (a Massachusetts
Corporation)
15412
MK/T/ 2007/1174
15411
MK/T/ 2007/1175
15410
MK/T/ 2007/1176
15408
MK/T/ 2007/1177
Себаудин Бахтијаревиќ
15417
MK/T/ 2007/1180

Pregledi

Домника Пројеска
and Никола Пројески
15421
MK/T/ 2007/1183

ИНТЕРНАТИОНАЛ ЛОГИСТИК СЕРВИС
ДОО
15418
MK/T/ 2007/1181

Y’s France SARL
15309

MK/T/ 2007/1216

ФАРМАКАРЕ ДООЕЛ експорт-импорт
15422
MK/T/ 2007/1217
Motorola, Inc., a Delaware corporation
15219
MK/T/ 2007/1219
Deutsche Telekom AG,
15238
MK/T/ 2007/1224
ГАЛАГ С&H ДООЕЛ Скопје
15479
MK/T/ 2007/1229
AVENTIS INC
15415

MK/T/ 2007/1232

AVENTIS PHARMA S.A.
15414
MK/T/ 2007/1233
Seychelles Imports, LLC
15424
MK/T/ 2007/1234
Tenneco Automotive Operating 		
Company Inc.
15423
MK/T/ 2007/1235
Trgovski marki

Glasnik,

FRANCK Prehrambena industrija, 		
dionicko drustvo ZAGREB
15384
MK/T/ 2007/1238
American-Cigarette Company (Overseas)
Limited
15372
MK/T/ 2007/1239
15413
MK/T/ 2007/1240
British American Tobacco (Brands) 		
Limited
15370
MK/T/ 2007/1241
15390
MK/T/ 2007/1243
15420
MK/T/ 2007/1244
Друштво за организирање саеми и 		
изложби СКОПСКИ САЕМ ДОО Скопје
15443
MK/T/ 2007/1245
Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC
HOLDING
15371
MK/T/ 2007/1248
Re/Max International, Inc. a Colorado 		
corporation
15363
MK/T/ 2007/1253
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
15389
MK/T/ 2007/1254
AUSTRALASIAN CONFERENCE 		
ASSOCIATION LIMITED
15442
MK/T/ 2007/1255
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Dr.Reddy’s Laboratories LTD.
15231
MK/T/ 2007/254
ФАРМАСВИС дооел
15288
MK/T/ 2007/287
Здружение на правници на Република
Македонија
15255
MK/T/ 2007/32
Друштво за производство, трговија и
услуги МАКПРИМАТ - ДООЕЛ Скопје
15205
MK/T/ 2007/350
Друштво за транспорт, трговија и 		
услуги МОНО ТРЕЈД експорт-импорт
ДОО Скопје
15189
MK/T/ 2007/375
Приватна високообразовна установа
Универзитет Американ-Колеџ Скопје
15285
MK/T/ 2007/444
15286
MK/T/ 2007/445
Кочо Димитровски
15401

MK/T/ 2007/489

BILIM ILAC SANAYII VE TICARET 		
ANONIM SIRKETI
15256
MK/T/ 2007/493
15259
MK/T/ 2007/494
15257
MK/T/ 2007/495

Nike International Ltd. a Bermuda 		
corporation
15438
MK/T/ 2007/1258

Акционерско друштво за приредување
игри на среќа и забавни игри 		
ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА Скопје
15200
MK/T/ 2007/506
15203
MK/T/ 2007/507
15204
MK/T/ 2007/508
15206
MK/T/ 2007/509

BRAMAC Dachsysteme International 		
GmbH
15275
MK/T/ 2007/1268

Inverness Medical Switzerland GmbH (a
Swiss limited liability company)
15361
MK/T/ 2007/51

Frito-Lay Trading Company Europe 		
GmbH
15323
MK/T/ 2007/1274
15322
MK/T/ 2007/1275
15319
MK/T/ 2007/1276
15318
MK/T/ 2007/1277

Акционерско друштво за приредување
игри на среќа и забавни игри 		
ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА Скопје
15207
MK/T/ 2007/510

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
15419
MK/T/ 2007/1257

Друштво за производство, трговија и
услуги БЕНТОН-НИ ДООЕЛ ЕкспортИмпорт Куманово
15188
MK/T/ 2007/196
DePuy, Inc. a Delaware corporarion
15453
MK/T/ 2007/224
Trgovski marki

БРИТАНСКА БИЗНИС ГРУПА
15229
MK/T/ 2007/538
TALECRIS BIOTHERAPEUTICS, Inc.
15463
MK/T/ 2007/556
Red.Com, Inc.
15452

MK/T/ 2007/568
Pregledi
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MINAS-feinkost GmbH
15462
MK/T/ 2007/597
КАПИА ДОО
15459

MK/T/ 2007/602

Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, 		
промет на големо и мало, увоз-извоз
ЖИТО ЛУКС АД Скопје
15271
MK/T/ 2007/605
15273
MK/T/ 2007/606
15274
MK/T/ 2007/607
Avery Dennison Corporation
15484
MK/T/ 2007/688
Трајчо Грков
15320

MK/T/ 2007/700

Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, 		
промет на големо и мало и увоз-извоз
ЖИТО ЛУКС АД Скопје
15391
MK/T/ 2007/710
Друштво за производство, внатрешна
и надворешна трговија и 			
услуги АГРОПИН увоз - извоз 		
ДОО Скопје
15490
MK/T/ 2007/736
15491
MK/T/ 2007/737
15492
MK/T/ 2007/738
15489
MK/T/ 2007/739
15488
MK/T/ 2007/740
15487
MK/T/ 2007/741
15493
MK/T/ 2007/742
WRANGLER APPAREL CORP. (Delaware
corporation)
15335
MK/T/ 2007/760
15321
MK/T/ 2007/761
15297
MK/T/ 2007/762
Bayer Aktiengesellschaft
15431
MK/T/ 2007/766
BERLIN-CHEMIE AG
15316

MK/T/ 2007/772

FARMACORP DOO
15254

MK/T/ 2007/774

Друштво за производство, трговија,
угостителство и услуги ДАРД 		
КОЗМЕТИКС ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
15270
MK/T/ 2007/784
Pregledi

Раковец Еуро-Компани
15476
MK/T/ 2007/813
15475
MK/T/ 2007/814
TOYOTOMI CO., LTD
15278

MK/T/ 2007/817

Радмила Костовска Павловска
15277
MK/T/ 2007/829
Глобал Mедиа ДООЕЛ Скопје
15295
MK/T/ 2007/830
Друштво за транспорт шпедиција, 		
трговија на големо и мало, деловно
посредување и услуги 			
“Динамотранспорт” Злате ДООЕЛ 		
Експорт Импорт Скопје
15287
MK/T/ 2007/831
Друштво за производство, трговија и
услуги ВИСТО ХОЛДИНГ доо
15246
MK/T/ 2007/835
15245
MK/T/ 2007/836
PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
15276
MK/T/ 2007/837
KIA MOTORS CORPORATION
15192
MK/T/ 2007/839
Друштво за трговија на мало и големо
КАМ ДОО
15345
MK/T/ 2007/843
15349
MK/T/ 2007/844
DIKTAS DIKIS IPLIK SANAYI VE TICARET
A.S. 		
15313
MK/T/ 2007/847
E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a Delaware
Limited Liability Company,
15337
MK/T/ 2007/855
La Roche-Posay Laboratoire 			
Pharmaceutique Societe Anonyme
15336
MK/T/ 2007/861
JAMNICA d.d.
15375
15367
15387

MK/T/ 2007/864
MK/T/ 2007/865
MK/T/ 2007/866

Dow AgroSciences LLC a Delaware 		
limited liability company
15339
MK/T/ 2007/868
GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.
15340
MK/T/ 2007/869
Trgovski marki

Glasnik,

Galex proizvodnja in promet s 		
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.
15366
MK/T/ 2007/874
Lidl Stiftung & Co. KG
15343
MK/T/ 2007/875
Procter & Gamble Business Services 		
Canada Company
15388
MK/T/ 2007/883
ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ
15260
MK/T/ 2007/905
GENERAL MOTORS CORPORATION a
corporation organized and ezisting under
the laws of the State of Delaware,
15402
MK/T/ 2007/910
Златевски Љубиша
15308
MK/T/ 2007/913
Друштво за производство трговија и
услуги ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз
Неготино
15338
MK/T/ 2007/917
15341
MK/T/ 2007/918
15342
MK/T/ 2007/920
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ДОО увоз-извоз Скопје
15386
MK/T/ 2007/954
THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.
15312
MK/T/ 2007/957
15311
MK/T/ 2007/958
15310
MK/T/ 2007/959
Фонд за здравствено осигурување на
Македонија
15222
MK/T/ 2007/965
15223
MK/T/ 2007/966
15221
MK/T/ 2007/967
LIEBRE ENTERPRISES LIMITED
15249
MK/T/ 2007/969
Друштво за производство, трговија и
услуги ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
15253
MK/T/ 2007/970
15237
MK/T/ 2007/971
15236
MK/T/ 2007/972
Електростопанство на Македонија 		
АД за дистрибуција и 			
снабдување со електрична енергија
Скопје
15279
MK/T/ 2007/984

J.Safra IP Holding Co.
15224
MK/T/ 2007/923

Chapman Entertainment Limited
15449
MK/T/ 2007/993

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
15357
MK/T/ 2007/935

Laboratoire Garnier & Cie (Societe en
nom collectif)
15374
MK/T/ 2007/994

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
15379
MK/T/ 2007/937
AUCTOR d.o.o
15369
15305

MK/T/ 2007/938
MK/T/ 2007/939

Georg Gavrilovic
15358

MK/T/ 2007/940

Europapress Holding d.o.o
15368
MK/T/ 2007/943
NOVARTIS AG
15373

MK/T/ 2007/951

ExxonMobil Oil Corporation, a 		
corporation organized and existing under
the laws of the state of New York
15307
MK/T/ 2007/995
The Procter & Gamble Company
15378
MK/T/ 2007/996
АД ЈАКА 80 Радовиш
15385
MK/T/ 2007/998
American-Cigarette Company (Overseas)
Limited
15376
MK/T/ 2007/999

BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
15314
MK/T/ 2007/952

VINDIJA d.d.
15498

Мешано друштво со странски капитал
со ограничена одговорност во 		
приватна сопственост за 			
производство, промет, услуги, 		
транспорт ФРОТИРЕКС Михаил и Ангел

Друштво за услуги и трговија АРГОС
ДОО Скопје
15267
MK/T/ 2008/113
15269
MK/T/ 2008/114
15268
MK/T/ 2008/115

Trgovski marki

239

MK/T/ 2008/101

Pregledi
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Друштво за производство, трговија и
услуги ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
15250
MK/T/ 2008/121
15251
MK/T/ 2008/122
15252
MK/T/ 2008/123

Umbro International Limited
15448
MK/T/ 2008/215

Unilever N.V.
15360

MK/T/ 2008/124

BASF SE
15404

MK/T/ 2008/125

Друштво за трговија со компјутерска
опрема и софтвер ИНФИНИТЕ 		
СОЛУТИОНС ДОО Скопје
15235
MK/T/ 2008/24

KABUSHIKI KAISHA MOLTEN (also 		
known as MOLTEN CORPORATION)
15435
MK/T/ 2008/129
ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. (a 		
Japanese corporation)
15326
MK/T/ 2008/135
15328
MK/T/ 2008/136
15330
MK/T/ 2008/137
15325
MK/T/ 2008/138
15329
MK/T/ 2008/139
Горан Атанасовски
15495

MK/T/ 2008/141

Lidl Stiftung & Co. KG
15193
MK/T/ 2008/147
Mars, Incorporated
15455

MK/T/ 2008/162

TECHKING TIRES LIMITED
15333
MK/T/ 2008/18

КРАСНАЈА ДОО Скопје
15196
MK/T/ 2008/25
ДПТУ МАКС увоз-извоз ДООЕЛ
15428
MK/T/ 2008/252
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
15497
MK/T/ 2008/26
Unilever N.V.
15426

MK/T/ 2008/266

Universal City Studios LLLP (Delaware
limited liability limited partnership)
15494
MK/T/ 2008/277
ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЦЕНТАР 		
ЗА ДЕМОКРАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ-		
СКОПЈЕ АТАНАС КОЗАРЕВ
15483
MK/T/ 2008/279
Lidl Stiftung & Co. KG
15194
MK/T/ 2008/294

Lidl Stiftung & Co. KG
15215
MK/T/ 2008/182

Deutsche Telekom AG
15425
MK/T/ 2008/295
15445
MK/T/ 2008/301

Procter & Gamble Pharmaceuticals, Inc.
15202
MK/T/ 2008/19
15201
MK/T/ 2008/20

Lidl Stiftung & Co. KG		
15470
MK/T/ 2008/305
15467
MK/T/ 2008/306

NOPCO PAPER TECHNOLOGY HOLDING
AS
15466
MK/T/ 2008/201

Друштво за издавачка дејност, трговија
и услуги КОЛОР МЕДИА Доеел-Скопје

Lidl Stiftung & Co. KG
15216
MK/T/ 2008/203
15217
MK/T/ 2008/204
TORREFAZIONE IONIA S.p.A.
15450
MK/T/ 2008/212
High Tech Computer Corporation (A 		
Taiwanese company)
15199
MK/T/ 2008/214
Pregledi

GRUPPO LEPETIT S.r.l.
15355
MK/T/ 2008/233

15262

MK/T/ 2008/311

Astellas Pharma Inc.
15427
15456

MK/T/ 2008/342
MK/T/ 2008/343

KIKA MOBEL-HANDELSGESELLSCHAFT
M.B.H.
15471
MK/T/ 2008/361
15472
MK/T/ 2008/362
Georg Gavrilovic
Trgovski marki

Glasnik,

15500
MK/T/ 2008/363
Hyundai Motor Company
15400
MK/T/ 2008/364
15399
MK/T/ 2008/365
15398
MK/T/ 2008/366
ZVIJEZDA dionicko drustvo za 		
proizvodnju, trgovinu i usluge ZAGREB
15346
MK/T/ 2008/367
15348
MK/T/ 2008/368
15347
MK/T/ 2008/369
15351
MK/T/ 2008/370
Haifa Chemicals Ltd.
15352
MK/T/ 2008/371
MOJA NALOZBA pokojninska druzba 		
d.d.
15405
MK/T/ 2008/380
15403
MK/T/ 2008/381
MET-Rx Substrate Technology, Inc.
15444
MK/T/ 2008/382
15441
MK/T/ 2008/383
SOUTH CHINE TIRE & RUBBER CO.,LTD.
15344
MK/T/ 2008/390
Друштво за производство, промет и
услуги СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО
Скопје
15239
MK/T/ 2008/396
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ID Biomedical Corporation of Quebec
15451
MK/T/ 2008/80
BASF SA
15461
15460

MK/T/ 2008/84
MK/T/ 2008/85

Lidl Stiftung & Co. KG
15458
MK/T/ 2008/87
Unilever N.V.
15457

MK/T/ 2008/89

Брокерска куќа ЕУРО БРОКЕР АД 		
Скопје
15429
MK/T/ 2008/90
GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF
ZHUHAI
15317
MK/T/ 2008/92
Друштво за производство трговија и
услуги СЛОВИН БИЛЈАНА увоз-извоз
ДООЕЛ Охрид
15282
MK/T/ 2008/94
Red. Com, Inc.
15198

MK/T/ 2008/97

BASF SE
15397

MK/T/ 2008/99

СИДИРОН ДОО Скопје
15281
MK/T/ 2008/412
КАПИНВЕСТ ДОО Скопје
15280
MK/T/ 2008/413
Друштво за трговија, производство,
услуги, шпедиција увоз-извоз 		
ПЕКАБЕСКО а.д.
15362
MK/T/ 2008/417
Универзална Инвестициона Банка АД
Скопје
15263
MK/T/ 2008/5
Друштво за производство, трговија
на големо и мало САМАНТА ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
15465
MK/T/ 2008/56
“JAFFA “ Fabrika biskvita AD CRVENKA
15191
MK/T/ 2008/57
ЗД ПТУ Примариус, увоз-извоз ДОО
Томислав Балабанов Охрид
15291
MK/T/ 2008/6
Trgovski marki

Pregledi
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prodol@uvawa
(111)

03866
03867
03916
03918
03919
03925
03928
03930
03931
03933
03108
03125
04152
04270
04274
01577
01963
02032
02034
03466
03469
04352
03246
02496
04385
02731
01807
04422
06364
05884
06288
05970
05934
06028
06680
06252
06627
06630
06502
06507
06510
06530
06539
06518
06838
06952
06953
06954
06473
06482
06523
06691
06541
06542
Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

(186)

23/08/2016
23/08/2016
05/06/2017
28/02/2017
25/05/2017
21/12/2017
31/01/2017
21/12/2017
15/09/2016
21/12/2017
15/12/2005
30/12/2017
23/08/2016
05/08/2017
05/06/2017
25/05/2017
20/07/2018
07/06/2014
07/06/2014
10/10/2015
09/12/2017
21/12/2017
30/08/2015
21/12/2017
15/07/2015
25/06/2016
23/11/2005
10/06/2015
23/11/2015
10/03/2015
04/04/2015
04/04/2015
12/04/2015
02/06/2015
22/06/2015
13/07/2015
24/07/2015
24/07/2015
28/07/2015
01/08/2015
01/08/2015
07/08/2015
08/08/2015
09/08/2015
21/08/2015
28/08/2015
28/08/2015
28/08/2015
15/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
26/09/2015
05/10/2015
05/10/2015
Trgovski marki

Glasnik,

(111)

06182
06533
06534
06535
06543
06546
06547
06491
06497
06493
06498
07123
06723
06724
06721
06704
06500
06774
06759
06746
06868
06842
06959
06960
06961
04563
05177
02244
05912
04577
02420
04730
04731
04732
07028
07029
07096
07097
06847
06846
07468
07852
06911
06829
06947
06964
06965
06966
06978
06979
07861
06985
07041
07042
07043
07465
07783
Trgovski marki
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(186)

13/10/2015
13/10/2015
13/10/2015
13/10/2015
20/10/2015
24/10/2015
24/10/2015
27/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
14/11/2015
14/11/2015
14/11/2015
14/11/2015
15/11/2015
16/11/2015
20/11/2015
22/11/2015
30/11/2015
20/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
15/07/2016
21/11/2016
21/02/2015
25/04/2015
04/10/2016
25/03/2016
25/03/2016
25/03/2016
25/03/2016
05/01/2016
05/01/2016
05/01/2016
05/01/2016
09/01/2016
09/01/2016
08/03/2016
02/04/2016
08/04/2016
10/04/2016
22/04/2016
29/04/2016
29/04/2016
29/04/2016
10/05/2016
14/05/2016
04/06/2016
13/06/2016
20/06/2016
20/06/2016
20/06/2016
05/08/2016
19/08/2016
Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(186)

(111)

07165
07453
07296
07253
07467
07308
07307
07461
07763
07746
08001
08034
08033

29/08/2016
16/09/2016
24/09/2016
30/10/2016
13/11/2016
19/11/2016
19/11/2016
05/12/2016
16/09/2017
03/10/2017
26/11/2017
30/12/2017
30/12/2017

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

Trgovski marki

Glasnik,
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promeni
promena na imeto ili adresata na nositelot na pravoto na trgovska marka
(111) 00621
(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US
(111) 05417
(732) AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II,
L.P.
645 East Plumb Lane, Reno, Nevada
89502, US
(111) 05418
(732) AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II,
L.P.
645 East Plumb Lane, Reno, Nevada
89502, US
(111) 05523
(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US
(111) 04857
(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US
(111) 02455
(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US
(111) 02456
(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)

Trgovski marki

6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US
(111) 02457
(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US
(111) 02458
(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US
(111) 02459
(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US
(111) 02460
(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US
(111) 06367
(732) Chevron Intellectual Property
LLC, (a State of Delaware, U.S.A.
Limited Liability Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US
(111) 04270
(732) VF Germany Services GmbH
Otto-Hahn- Strasse 36 63303 Dreieich,
DE
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(111) 04293

(111) 06738

(732) VISA INTERNATIONAL SERVICE
ASSOCIATION

(732) PLIVA farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeticka industrija
d.d.(PLIVA d.d. скратен назив)

900 Metro Center Boulevard Foster City,
California 94404, US
(111) 02022
(732) SAFT LIMITED
River Drive, South Shields Tyne & Wear
NE33 2TR, GB
(111) 04348
(732) Sony Kabushiki Kaisha (also trading as
Sony Corporation), JP
(111) 03246
(732) TIME WARNER INC. One Time Warner
Center
New York, New York 10019, US
(111) 04542
(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US
(111) 06364
(732) Beecham Group p.l.c.
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB
(111) 05794
(732) Tampico Beverages, Inc.
3106 N. Campbell Avenue Chicago,
Illinois 60618, US
(111) 06009
(732) PLIVA farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeticka industrija
d.d.(PLIVA d.d. скратен назив)
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb,
HR
(111) 06012
(732) PLIVA farmaceutska industrija dionicko
drustvo (PLIVA d.d. скратен назив)
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb,
HR

Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb,
HR
(111) 06482
(732) GUABER S.p.A.
Argelato (BO) Via Gobetti 4 Zip Code
40050 Hamlet FUNO , IT
(111) 06523
(732) Bacardi U.S.A., Inc.
2100 Biscayne Boulevard, Miami, Florida
33137, US
(111) 06960
(732) Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi
Istanbul Bakirkoy Yenibosna,
Cobancesme Sanayi Cad. No.16, TR
(111) 06961
(732) Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi
Istanbul Bakirkoy Yenibosna,
Cobancesme Sanayi Cad. No.16, TR
(111) 02244

(732) PHENOMENON AGENTS LIMITED
P.O. Box 957, Offshore
Incorporations Centre, Road Town,
Tortola, VG
(111) 07763
(732) ISAGRO S.p.A.
Via Caldera, 21 20153 Milan, IT
(111) 07763
(732) ISAGRO S.p.A.
Via Caldera, 21 20153 Milan, IT
(111) 07746
(732) Chiquita brands L.L.C.
250 E. Fifth Street,  Cincinnati,  Ohio,  
45202, US
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(111) 08001
(732) Glaxo Group Limited, a British company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 09101
(732) Hughes Network Systems, LLC
11717 Exploration Lane, Germantown,
MD 20876, US
(111) 09087
(732) Tampico Beverages, Inc.
3106 N. Campbell Avenue Chicago,
Illinois 60618, US
(111) 09080
(732) Hughes Network Systems, LLC
11717 Exploration Lane, Germantown,
MD 20876, US

Trgovski marki
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prenos
(111) 03125

(111) 04935

(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US
(111) 03971
(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US
(111) 03138
(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US
(111) 03139
(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US
(111) 00621
(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US
(111) 04857
(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US
(111) 05015

Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 04936
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 02455
(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US
(111) 02456
(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US
(111) 02457
(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US
(111) 02458
(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US
(111) 02459
(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
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(111) 02460

(111) 03037

(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US
(111) 06367

Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 03038
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US
(111) 04270

(111) 03040
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 03041
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

(732) VF Germany Services GmbH
Otto-Hahn- Strasse 36 63303 Dreieich,
DE
(111) 04301
(732) Sandvik Intellectual Property AB
SE-811 81 Sandviken, SE

Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 03168
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 03042
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

(111) 02022

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(732) SAFT LIMITED
River Drive, South Shields Tyne & Wear
NE33 2TR, GB

(111) 03043
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) 02032
(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC
1000 East Hanes Mill Road, WinstonSalem North Carolina 27105, US

(111) 03169
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) 02034

(111) 03045

(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

1000 East Hanes Mill Road, WinstonSalem North Carolina 27105, US
(111) 03035
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 03036
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

Trgovski marki
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Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 03046
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 03047
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
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(111) 03048

(111) 04320

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

Baarermatte, 6340 Baar, CH

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) 03049

(111) 04321

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

Baarermatte, 6340 Baar, CH

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) 03050

(111) 04323

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

Baarermatte, 6340 Baar, CH

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) 03051

(111) 04324

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

Baarermatte, 6340 Baar, CH

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) 03052

(111) 02731

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

Baarermatte, 6340 Baar, CH

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) 03053

(111) 03171

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

Baarermatte, 6340 Baar, CH

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) 03054

(111) 04542

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)

Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 03055
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 03056
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 04317
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 04318
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US
(111) 05780
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 06000
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 06617
(732) BSN medical Limited
Brierfield Mills, Brierfield, Nelson,
Lancashire, BB9 5NJ, GB
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(111) 06617

(111) 06943

(732) BSN medical Limited

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

Brierfield Mills, Brierfield, Nelson,
Lancashire, BB9 5NJ, GB
(111) 07856

Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 07665
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

(732) SHELL BRANDS
INTERNATIONAL AG

Baarermatte, 6340 Baar, CH

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) 07252
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

(111) 06375
(732) RESOLUTION RESEARCH
NEDERLAND B.V.
Vondelingenwer 601 NL-3196 KK
Vondelingenplaat/Rotterdam, NL
(111) 04577
(732) RESOLUTION RESEARCH
NEDERLAND B.V.
Vondelingenwer 601 NL-3196 KK
Vondelingenplaat/Rotterdam, NL
(111) 04578

Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 07253
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 07255
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 07256
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

(732) SHELL BRANDS
INTERNATIONAL AG

Baarermatte, 6340 Baar, CH

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) 07257
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

(111) 04579
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 07258
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

(111) 04596

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(732) BSN medical Limited
Brierfield Mills, Brierfield, Nelson,
Lancashire, BB9 5NJ, GB
(111) 04596

(111) 07259
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 07260

(732) BSN medical Limited
Brierfield Mills, Brierfield, Nelson,
Lancashire, BB9 5NJ, GB
(111) 06187

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 07261

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
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(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
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(111) 07770

(111) 03708

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL  AG

(732) Sandvik Intellectual Property AB

Baarermatte, 6340 Baar, CH

SE-811 81 Sandviken, SE

(111) 08001

(111) 05417

(732) Glaxo Group Limited, a British company

(732) AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II,
L.P.

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 08713
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 09101
(732) Hughes Network Systems, LLC
11717 Exploration Lane, Germantown,
MD 20876, US
(111) 09080
(732) Hughes Network Systems, LLC
11717 Exploration Lane, Germantown,
MD 20876, US
(111) 09965
(732) Мијалче Дургутов
„Првомајска” , 15/1-14,, MK
(111)

645 East Plumb Lane, Reno, Nevada
89502, US
(111) 05417
(732) AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II,
L.P.
645 East Plumb Lane, Reno, Nevada
89502, US
(111) 05418
(732) AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II,
L.P.
645 East Plumb Lane, Reno, Nevada
89502, US
(111) 05418
(732) AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II,
L.P.
645 East Plumb Lane, Reno, Nevada
89502, US
(111) 05523

(732) Pharmachemie BV
Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, NL
(111) 15479
(732) ГАЛАГ С&H ДООЕЛ Скопје
ул.Хусеин Бајрам 13, 1000 Скопје, MK
(111)

(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US
(111) 01569
(732) Studio Moderna SA

(732) ДПТУ „Дав-02” ДООЕЛ
ул.Ѓорѓи Трајков 1/17, Струмица, MK
(111) 03940
(732) Arch UK Biocides Limited

Via Pretorio 22 / 6900 Lugano, CH
(111) 07763
(732) ISAGRO S.p.A.
Via Caldera, 21 20153 Milan, IT

Wheldon Road, Castleford, West
Yorkshire WF10 2JT, UK
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SPOJUVAWE NA FIRMA
(111) 03125

(111) 04270

(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)

(732) VF Germany Services GmbH

6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US
(111) 03971
(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US
(111) 03138
(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)

Otto-Hahn- Strasse 36 63303 Dreieich,
DE
(111) 04348
(732) Sony Kabushiki Kaisha (also trading as
Sony Corporation), JP
(111) 06723
(732) Citigroup Inc., a corporation organized
and existing under the laws of the State of
Delaware
399 Park Avenue, New York, New York
10043, US

6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US
(111) 03139
(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US
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OD REGISTAROT NA ZASTAPNICITE
Reg.
br.

1. Јован, ЈОАНИДИС, адвокат
ул. “Орце Николов” 155
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 389 02 3067-199,3067-201

2. БИНСО Д.О.О. Скопје
Друштво за застапување
ул. “Народен фронт” 7/ 4
п.п. 768
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 389 02 3117-871;
3082-280; 3117-755

4. БИНПРО ДООЕЛ. Скопје
Друштво за заштита на индустриска
сопственост
ул. “Ленинова” бр.15а-13
П.Факс 716
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3118 709, 3166 046
факс: 389 02 3118-709, 3227 144
e-mail:mail@binpro.com.mk

6. Драган, ТОНЕВСКИ, адвокат
бул. “Кочо Рацин” бр. 14/4-13
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3111-270
факс: 389 02 3111-267

Zastapnici
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7. Шпенд, ДЕВАЈА, адвокат
бул. “Крсте Мисирков” бр. 61/1-3
Република Македонија
тел/факс: 389 02 3117-399
мобил: 389 70 24 22 64
e-mail:shpendd@yahoo.com

10. МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ
Центар за заштита, искористување и унапредување
на музичко книжевни дела, пронајдувачки дејности,
стоковни и услужни жигови и други авторски права
Д.О.О. Скопје,
ул. “Апостол Гусларот” бр.3
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3121-053, 3121-059; 3122-189
факс:389 02 3121-059

11. АЛКАЛОИД А.Д.
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
ул. “Александар Македонски” 12
1000 Скопје
тел: 389 02 3104 - 000
факс: 389 02 3104 - 014; 3104 - 036
12. Борис, НОШПАЛ, адвокат
Ул. “Љубљанска” бб
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3093093; 3093094
факс 389 02 3093070
e-mail: egal@mol.com.mk
13. Драган, ПОПОВСКИ, адвокат
ул. “Маршал Тито” 10/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3231-610
факс: 389 02 3137-284
e-mail: info@popovski-law-office.com.mk

Zastapnici
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14. Никола, ДОДЕВСКИ, адвокат
ул. “Стив Наумов” 22
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3229-413
16. БЕРИН Д.О.О. Друштво за интелектуална 			
сопственост
ул. “Јани Лукровски” 5/ 1/ 32
1000 Скопје
тел: 389 02 3130-367 и 3130-398
факс: 389 02 3130-367 и 3130-398
е-mail:berin@unet.com.mk
www.berin.com.mk
18. МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
Друштво за посредување и застапување на домашни и
странски фирми
бул. “Св.Климент Охридски” бр.66/ 1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3126-462
19. ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. Скопје
Агенција за услуги од областа на авторското право и
индустриската сопственост
бул. “Кузман Јосифовски Питу” 28 лок.8
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 2469-476
факс: 389 02 2469-886
е-mail: patent@mt.net.mk
22. Билјана, ЧАКМАКОВА, адвокат
ул. “8-ма Ударна бригада” 43/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3115-205
факс: 389 02 3111-521
e-mail:cakmakova@menslegisadvocates.com.mk
25. Василие, СЕРДЈУК, адвокат
ул. “Стив Наумов” 22
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3115-777,3220- 277
факс: 389 02 3220-277
Zastapnici

Glasnik,
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29. МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул. “Кочо Рацин” 14
П.О. Бокс 148
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3114-655
факс: 389 02 3115-762
41. Маргарита, ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. “Народен фронт” 21/4-5
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3229- 859; 3126- 402; 3136-092
факс: 389 02 3229- 859
мобилен: 389 70 22 88 39; 70 56 55 65; 75 58 33 53
е-маил: pekevski@unet.com.mk
45. Митко, АНДОНОСКИ, адвокат
ул. “Питу Гули” 70
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3238-743, 3220-072
49. МАКПЕТРОЛАкционерско друштво за промет со нафта и нафтени
деривати Скопје
ул. “Мито Хаџивасилев-Јасмин” бр.4
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3112-144
факс: 389 02 3111-525; 3119-323
65. Наум, РИСКОВСКИ, адвокат
ул. “Франклин Рузвелт” бр.67/ 13
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3245-891
68. Билјана, ПАНОВА Видески, адвокат
ул. “Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 309 18 36;
389 02 309 18 37;
389 02 309 18 38
факс: 389 02 308 62 11
моб. 389 70 22 55 27
е-маил: panova@unet.com.mk
Zastapnici

258 Glasnik, 16/1, str. 254-268, fevruari 2009 Skopje

Reg.
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71. Никола, ЧОКРЕВСКИ, адвокат

ул. “Бојмија” бр.6/ 1 кула 3
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3164- 794

73. Пандорка, КИМОВА, адвокат
ул. “Васил Главинов” бр.3/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3111-637
75. Мирјана, МАРКОВСКА, адвокат
ул. “Орце Николов” бр. 75
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3129 240
мобил. 389 070 24 31 00
76. Анета, ИНДОВСКА, адвокат
ул. “Даме Груев” 3/ 2-11
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 398 02 3222- 175, 3227- 919
77. Валентин, ПЕПЕЉУГОСКИ, адвокат
ул. “Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3211- 005
факс.: 389 02 3211- 004
мобил. 389 70 22 11 97
e-mail: vpepelju@unet.com.mk

81. Ирена, КОЦАРЕВА, адвокат
ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10
1000 Скопје
Република Македонија
тел.389 02 3132-376
389 02 3220-021

Zastapnici

Glasnik,

16/1, str. 254-268, fevruari 2009 Skopje 259
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84. ТП ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ- застапник за индустриска 		
сопственост
ул. “Илинденска” 2/ 13
1400 Велес
Република Македонија
тел.389 043 227- 121
факс: 389 048 418-142
Е-маил; botoma@yahoo.com
tmladenovski@mt.net.mk
87. Адвокатско друштво
ПОЛЕНАК
ул. “Орце Николов” 98
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3114-737
мобилен 389 70 249- 284
92. Ерол, ХАСАН, адвокат
ул. “М.Х. Јасмин” 52В 1/6
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3133- 191
моб. 389 070 204- 961
94. Бранко, РАДОЈЧИЌ, адвокат
ул. “Максим Горки” бр.1/5
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 321 70 48
96. Георги, ДИМИТРОВ, адвокат
ул. “Иво Лола Рибар” бр.57/1-6
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3230-789
98. Нада, АНГЕЛОВСКА, адвокат

ул. “Маршал Тито” бр.22/2-8
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3164-472, 3227-198

Zastapnici
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100. АДИНГ АД Скопје
ул. “Новоселски пат” бб
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 2032- 154, 2031- 162
факс. 389 02 2036- 762
e-mail:ading@mpt.com.mk
web page: ading.com.mk
101. Ненад, ЈАНИЌЕВИЌ, адвокат
бул. “Кочо Рацин” бр.38/1-5
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс 389 02 3166-629
389 02 3165-409
моб. 389 070 245-353
102. Драган, ГОЏО, адвокат
ул. “Македонски просветители” бр.8
6000 Охрид
Република Македонија
тел/факс: 389 046 263-163
e-mail: dgodzo@mt.net.mk
103. Благица, ВЕСКОВСКА, адвокат
ул. “Архимедова” 4
7500 Прилеп
Република Македонија
тел. 389 048 427 966
105. СЕНЗАЛ ДООЕЛ Скопје
Дрштво за застапување и заштита на
интелектуална сопственост
Ул. Мишко Михајловски бр.3а/1
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс 389 02 2784-427
108. Адвокатско друштво
Кнезовиќ и соработници Скопје
ул. “Вељко Влаховиќ” бр. 4-2/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3220-680
факс. 389 02 3220-690
Zastapnici

Glasnik,

Reg.
br.

111. Славица, ТРЧКОВА, адвокат
ул. “Мито Хаџивасилев Јасмин” бр. 16/28
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: . 389 075 423-877
факс: 389 02 3061-925
112. Златко, АНТЕВСКИ, адвокат
ул. “Димо Хаџидимов” бр.37
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: . 389 02 3217-377
факс: 389 02 3239-168
e-mail: lawyersa@mt.net.mk
113. Фани, МИХАЈЛОВСКА, адвокат
ул. “Лермонтова” бр.3
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс: . 389 02 3129-072
моб: 389 070 244-828
114. Бранко, ПЕТКОВСКИ, адвокат
ул. “Народен фронт” бр.7/4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс: . 389 02 3117-871
115. Александра, ГАВРИЛОВСКА, адвокат
бул. “Партизански одреди” бр.103/26
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс: . 389 02 30 60 690
116. Адвокатско друштво
ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА
Ул. “Алберт Ајнштајн” бр.4/1
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3136-530
Факс. 389 02 3215-470

Zastapnici
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117. Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост
ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје
ул. Даме Груев бр.3/2-11
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс 389 02 3222-175
118. Валентина, ЈОВАНОВСКА ВАСИЛЕВА, адвокат
ул. “Маршал Тито” бр. 53/1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3298-280
факс. 389 02 3225-089

120. Александра, ТРАЈЧОВСКА, адвокат
ул. “Бојмија” бр. 4 лок. 1
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 389 070 365-177
факс. 389 02 2462-077
121. Леонид, ТРПЕНОСКИ, адвокат
ул. “Максим Горки” бр. 18 локал 8
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3296-465
факс. 389 02 3296-557
е-маил: leonidtrpenoski@mt.net.mk
122. Друштво за деловни услуги
ВИП АГЕНСИ ДОО Скопје
ул. “Владимир Комаров” 18А/1-5
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 389 02 3111-235
е-маил: vipagency@mt.net.mk
123. Адвокатско друштво
ДЕ ЛЕГЕ Калеска и Цветановска
Бул. Кочо Рацин бр. 14-6/6
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3132-200
факс: 389 02 3225-131
Zastapnici

Glasnik,

Reg.
br.

124. Адвокатско друштво
МЕНС ЛЕГИС ЧАКМАКОВА
ул. “8-ма Ударна бригада” 43/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3115-205
факс: 389 02 3111-521
cakmakova@menslegisadvocates.com.mk
126. Снежана, САВИЌ ДИМОВСКА, адвокат
ул. “Даме Груев” бр. 1-3/4
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3223-876
моб. 389 070 226-403
факс. 389 02 3223-876
127. ПЕКОПРЕМ доо Скопје
бул. “АВНОЈ” бр. 24/3-17
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 20 50 880
факс. 389 02 20 50 884
128. Лилјана, ВАСИЛЕВА БУНДАЛЕВСКА, адвокат
бул. “Свети Климент Охридски” бр. 53/4
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3224-104
131. Петре, ШИЛЕГОВ, адвокат
ул. “К.Ј.Питу” бр. 17 лок. 33
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 389 02 2469 - 777
е-маил: petreshilegov@freemail.com.mk
132. Адвокатско друштво ЧУКИЌ И МАРКОВ
ул. “Македонија” бр. 7
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3230 - 916
Факс. 389 02 3120 – 916
е-маил: office@cukic-markov.com.mk

Zastapnici
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134. Емилија Апостолска адвокат
бул. Кузман Јосифовски Питу
бр. 30/3-7,
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 2466-001
факс. 389 02 2460-001
е-маил: apostolska@smlaw.com.mk
135. Илија Чилиманов, адвокат
ул. 27 март бр. 14
1000 Скопје
моб. 389 70 222 624
тел. 389 02 311 6262
136. Нина Атанасовска, адвокат
ул. Ѓорче Петров 11А
1000 Скопје
Република Македонија
Тел.389 02 2035 349
Факс. 389 02 2035 349
137. СД Петошевиќ ДОО друштво за
остварување и заштита на интелектуална
сопственост Скопје
ул. 29 Ноември 17-2/3М
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3245 955, 389 02 3245 985
Факс. 389 02 3245 984
email:macedonia@petosevic.com
138. Марта Поповска, адвокат
ул. М.Х. Јасмин бр. 48
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3112 833
Факс. 389 02 3110 915
e-mail:martapopovska@yahoo.com
139. КПМГ АС ДООЕЛ Скопје
ул. Даме Груев бр. 28, кат 4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3135 220
Факс 389 02 3111 811
е-маил: ishujica@kpmg.com
Zastapnici

Glasnik,

Reg.
br.

140. Снежана Цабевска, адвокат
ул. Даме Груев 7/8
1000 Скопје
моб. 070/ 990-788
е- маил: cabevska@gmail.com
141. Дарко Јанкуловски, адвокат
бул. ЈНА бр 15/2-5
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./ факс 389 02 3135 043
моб. 389 70 335 774
е-маил: darko_jankulovski@yahoo.com
142. Иван Велјаноски, адвокат
бул. К.Ј.Питу бр. 17 лок. 33
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. Факс/ 389 02 2469 777
е-маил: veljanoski@hotmail.com

143. Билјана Јоанидис, адвокат
ул. Орце Николов бр. 155 б
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3067 199
Факс 389 02 3067 201
е-маил: joanidis@t-home.mk
144. Александар Јоанидис, адвокат
ул. Орце Николов бр. 155 б
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3067 199
Факс 389 02 3067 201
145. Данче Чакаровска Гроздановска, адвокат
Бул. Св. Климент Охридски бр. 66/1-3а
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./факс 389 02 3109 704
Моб. 389 75 488 244
e-mail: lawoffice@cakarovska.com.mk

Zastapnici
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146. Петро Јонура, адвокат
Ул. Орце Николов бр. 94
1000 Скопје
Република Македонија
Моб. 389 70 228 619
e-mail: petro_janura@mt.net.mk
147. Снежана Станковиќ, адвокат
Ул. Иво Рибар Лола бр. 32
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 2 3124 209, 389 2 3116 845
148. Агенција за интелектуална сопственост
АРТПИЦК ДООЕЛ Скопје
Ул. Јосиф Јосифоцски Свештарот бр. 39/28
1000 Скопје
Република Македонија
Моб. 389 70 212721

Zastapnici

Glasnik,
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PROMENI VO REGISTAROT NA ZASTAPNICI
Reg.
br.

87. Адвокатско друштво Поленак
Ул. Орце Николов 98
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3114 737
Моб. 389 70 249 284
Се додава застапникот Наташа Попова дип. Правник

16. БЕРИН Д.О.О. Друштво за интелектуална сопственост
ул. “Јани Лукровски” 5/ 1/ 32
1000 Скопје
тел: 389 02 3130-367 и 3130-398
факс: 389 02 3130-367 и 3130-398
е-mail:berin@unet.com.mk
www.berin.com.mk
промена на назив, и се додава застапникот Снежана Петреска

VPI[ANI VO REGISTAROT NA ZASTAPNICI
Reg.
br.

145. Данче Чакаровска Гроздановска, адвокат
Бул. Св. Климент Охридски бр. 66/1-3а
1000, Скопје
Република Македонија
Тел./факс 389 02 3109 704
Моб. 389 75 488 244
e-mail: lawoffice@cakarovska.com.mk

        
146. Петро Јонура, адвокат
Ул. Орце Николов бр. 94
1000 Скопје
Република Македонија
Моб. 389 70 228 619
e-mail: petro_janura@mt.net.mk

Zastapnici
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147. Снежана Станковиќ, адвокат
Ул. Иво Рибар Лола бр. 32
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 2 3124 209, 389 2 3116 845
148. Агенција за интелектуална сопственост
АРТПИЦК ДООЕЛ Скопје
Ул. Јосиф Јосифоцски Свештарот бр. 39/28
1000 Скопје
Република Македонија
Моб. 389 70 212721

IZBRI[ANI OD REGISTAROT NA ZASTAPNICI
Reg.
br.

1. Јован Јоанидис (се брише застапникот Билјана Јоанидисн 		
и Алексендар Јоанидис како застапници кај застапникот 		
Јован Јоанидис)

Zastapnici

Glasnik,
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II izvestuvawa
I.

На 28 ноември 2008 Владата на Република Унгарија го депонираше
инструментот за ратификација на договорот на Најроби во врска со
заштитата на олимписките симболи.
Најроби договорот на Република Унгарија ќе стапи во сила на 28 декември
2008.
На 16 декември 2006 Австралија го депонираше инструментот за
ратификација на Сингапурскиот Договор за правото на трговска марка
(СЛТ)

На 27 октомври 2008 Владата на Босна и Херцеговина го депонираше
инструментот за пристап кон Протоколот на Мадридскиот Договор кој се
однесува на Меѓународната регистрација на трговските марки.
Мадридскиот Протокол ќе стапи во сила во Босна и Херцеговина на 27 Јануари   
2009.
Писмената нотификација од Сингапурскиот договор за правото на трговска
влезе во сила на 16 март 2009, односно три месеци откако десет држави  го
депонираа својот инструмент за ратификација или пристапувања.
Во врска со тоа, инструментот за ратификација или пристапувања кон
споменатиот договор  го депонираа;
-Република Сингапур на 26 март 2008
-Швајцарија на 6 јули 2007
-Република Бугарија na 21 јануар 2008
-Руманија на 25 март 2008
-Кралството Данска на 24 јуни 2008
-Република Латвиа 9 септември 2008
-Република Киргистан 12 септември 2008
-САД на 1 декември 2008
-Молдавија  16 декември 2008
-Аустралија 16 декември 2008   

Договор за правото на трговските марки усвоен на 27 март 2006, од страна
на Владата на Република Молдавија е депониран на 16 декември.
Споменатиот договор ќе стапи во сила тогаш кога ќе се достигне потребниот
бриј ратификации и пристапувања во согласност со членот 28 (2) од истиот
договор.

270 Glasnik, 16/1, str. 269-271, fevruari 2009 Skopje

Со оглед на пристапувањето на Сао Томе и Принципе кон Женевскиота
Акт на Хашкиот договор  кој се однесува за меѓународната регистрација на
индустриски дизајни, кој ќе стапи во сила на 08.12.2008 година, Меѓународното
биро на Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO), ги
направи достапни за корисниците новите форми за поднесување меѓународна
регистрација за индустриски дизајни (DM/1), запишување на ограничувањата
(DM/3), продолжувањето (DM/4) и запишувањето на одкажувањето (DM/5).
Последната верзија на овие форми ќе биде достапна од 08.12.2008 година
на  web страната на WIPO, на следната адреса:
http://www.wipo.int/hague/en/forms/index.html (на англиски)
http://www.wipo.int/hague/fr /forms/index.html (на француски)
Со оглед на тоа дека Данска го ратификуваше Женевскиот акт на Хашкиот
договор  кој се однесува за меѓународната регистрација на индустриски дизајни,
кој ќе стапи во сила на 09.12.2008 година, Меѓународното биро на Светската
организација за интелектуална сопственост (WIPO), ги направи достапни
за корисниците новите форми за поднесување меѓународна регистрација
за индустриски дизајни (DM/1), запишување на ограничувањата (DM/3),
продолжувањето (DM/4) и запишувањето на одкажувањето (DM/5).
Последната верзија на овие форми ќе биде достапна од 09.12.2008 година
на  web  страната на WIPO, на следната адреса:
http://www.wipo.int/hague/en/forms/index.html (на англиски)
http://www.wipo.int/hague/fr /forms/index.html (на француски)
Со оглед на пристапувањето на Босна и Херцеговина кон Женевскиот
акт на Хашкиот договор  кој се однесува за меѓународната регистрација на
индустриски дизајни, кој ќе стапи во сила на 24.12.2008 година, Меѓународното
биро на Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO), ги
направи достапни за корисниците новите форми за поднесување меѓународна
регистрација за индустриски дизајни (DM/1), запишување на ограничувањата
(DM/3), продолжувањето (DM/4) и запишувањето на одкажувањето (DM/5).
Последната верзија на овие форми ќе биде достапна од 24.12.2008 година
на  web страната на WIPO, на следната адреса:
http://www.wipo.int/hague/en/forms/index.html (на англиски)
http://www.wipo.int/hague/fr /forms/index.html (на француски)
На 04.12.2008 година, Владата на Оман депонираше инструмент за
пристапување кон Женевскиот акт на Хашкиот договор   кој се однесува за
меѓународната регистрација на индустриски дизајни, донесен во Женева на
02.07.1999 (“Женевски акт”).
Женевскиот акт, на територијата на Република Оман, ќе стапи во сила на
04.03.2009 година.
Со оглед на пристапувањето на Оман кон Женевскиот aкт на Хашкиот
договор  кој се однесува за меѓународната регистрација на индустриски дизајни,
кој ќе стапи во сила на 04.03.2009 година, Меѓународното биро на Светската
организација за интелектуална сопственост (WIPO), ќе ги направи достапни
за корисниците новите форми за поднесување меѓународна регистрација
за индустриски дизајни (DM/1), запишување на ограничувањата (DM/3),
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продолжувањето (DM/4) и запишувањето на одкажувањето (DM/5).
Последната верзија на овие форми ќе биде достапна од 04.03.2009 година на  
web страната на WIPO, на следната адреса:
http://www.wipo.int/hague/en/forms/index.html (на англиски)
http://www.wipo.int/hague/fr /forms/index.html (на француски)
Генералниот директор на Светската организација за интелектуална
сопственост упати комплименти кон министерот за надворешни работи и
го извести за депонирањето на инструментот за пристапување, од страна
на владата на Република Коста Рика на 30 јуни 2008 година пристапи кон
Будимпештанскиот договор за меѓународно признавање на депонирање на
микроорганизми за потребите на патентна постапка, усвоен на 28 април 1977
година и дополнет на 26 септември 1980 година.
Договорот ќе стапи на сила во однос на Република Коста Рика на 30 септември
2008 година.
Република Перу на 20 октомври 2008 година, кон Будимпештанскиот
договор за меѓународно признавање на депонирање на микроорганизми за
потребите на патентна постапка, усвоен на 28 април 1977 година и дополнет
на 26 септември 1980 година.
Договорот ќе стапи на сила во однос на Република Перу на 20 јануари 2009
година.
Босна и Херцеговина на 27 октомври 2008 година пристапи кон
Будимпештанскиот договор за меѓународно признавање на депонирање на
микроорганизми за потребите на патентна постапка, усвоен на 28 април 1977
година и дополнет на 26 септември 1980 година.
Договорот ќе стапи на сила во однос на Босна и Херцеговина на 27 јануари 2009
година.
Австралија на 16 декември 2008 година го депонираше на инструментот
за пристапување на Договорот за патентно право усвоен во Женева на 1 Јуни
2000 година.
Споменатиот договор ќе стапи во сила во однос на територијата на Австралија
на 16 март 2009 година.
На 27 октомври 2008 година владата на Босна и Херцеговина го депонираше
инструментот за пристапување на Страсбуршкиот договор за Меѓународна
патентна класификација од  24 март 1971 година и изменет на 28 септември
1979 година.
Овој  договор ќе стапи во сила на територијата на Босна и Херцеговина  на 27
октомври 2009 година.

