UDK 347.77

ISSN 1409-5580
Republika

Makedonija

DR@AVEN ZAVOD ZA INDUSTRISKA SOPSTVENOST

Skopje
god. 16 - br.2
april 2009

Republika Makedonija

DR@AVEN ZAVOD ZA INDUSTRISKA SOPSTVENOST
UDK 347.77

Patenti
Industriski dizajn
Trgovski marki
Oznaki na potekloto na proizvodite
Licenci
Zastapuvawe

ISSN 1409-5580

Skopje
god. 16 - br.2
april 2009

DR@AVEN ZAVOD ZA INDUSTRISKA SOPSTVENOST

GLASNIK
god. 16 br.2, april 2009
©2009
Dr`aven zavod za industriska sopstvenost

dvomese~nik
za izdava~ot
SAFET EMRULI, direktor
ureduva~ki odbor
OGWAN BLAGOEV
IRENA JAKIMOVSKA
SIM^O SIMJANOVSKI
glaven urednik
SAFET EMRULI
urednik
NADA GALEVSKA
kompjuterska i grafi~ka obrabotka
DANIELA MLADENOVSKA
ARJETON UZAIRI

Vo Glasnik se pe~atat i nau~ni i stru~ni trudovi, osvrti, komentari vo vrska so industriskata sopstvenost. Nau~nite trudovi
se recenzirani. Kusa sodr`ina na trudovite se prilo`uva na
makedonski i na angliski jazik.

adresa na izdava~ot
Veqko Vlahovi} 11, Skopje
tel.
++389 2 31 16 379
faks
++389 2 31 16 041
e-mail mail@ippo.gov.mk
http://www.ippo.gov.mk

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)

G 07F 07/10,

(11)

902775

G 06Q 20/00

(13)

А

2006/122	

(22)	13/03/2006

(21)
		
(73)

(45)	30/04/2009

DRAGOJLOVIC, Dejan
ul.Strahinjica Bana 43, YU - 11000 Beograd, YU

(74)

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

(72)

DRAGOJLOVIC, Dejan

(54)

УРЕД ЗА ПРЕНОС И НЕГОВА ПРИМЕНА
ВО ДОДАТНОТО КРЕДИТИРАЊЕ НА SIM
КАРТИЧКИТЕ ЗА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ

(57)

Оваа пријава се однесува на “УРЕД ЗА
БЕЗГОТОВИНСКИ ТРАНСФЕР НА ПАРИЧНИ
СРЕДСТВА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СИМ
КАРТИЧКИ СО ПОДОБРЕНИ СИГУРНОСНИ
КАРАКТЕРИСТИКИ”.

Patenti
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Сегашниот пронајдок го решава проблемот
на конструкција на мултифункционален со
дополнителни сигурносни карактеристики и
концепцијата на неговата примена во брзо
и едноставно извршување на безготовински
финансиски трансакции со помош на мобилен
телефон.
Сево ова е остварено такашто уредот во согласност
со овој пронајдок се состои од: куќиште(1)
во кое што се сместени: микроконтролер(2),
комуникациски чип(3), 3G модул(4), мемориски
модул(13), минипринтер(5), touchscreen екран(6)
со интегриран LCD дисплеј(7), графички
адаптер(8) и нумеричко – азбучна тастатура,
осцилатор(10) (20MHZ), антена(11) и комбиниран
исправувачко – батериски склоп за напојување на
уредот, меѓусебно поврзани така да овозможуваат
двонасочна врска преку заштитен сигнал помеѓу
продавачот и банката(17) на корисникот на
мобилен телефон.

902775
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A 47G 19/02

902786

(11)

		

(13)

А

(21)

(22)

09/10/2006

2006/364

		
(30)

20060364  09/10/2006  MK

(73)

АРИТОН ЈАНИ

(54)

ТОПЛА ПОРЦИJA

(45)	30/04/2009

ул.8 Септември бр.67  Дебар  1250, MK

902786

(57)

Топлата порција има плочка која е направена
со електро курунтна масa Б-90 и со алумински
силикатен материjал кој е фактор за зачувување
на топлината за подолг период. Во внатрешноста
е ставен греач кој со контакт со електична енергија
ќе грее и ќе ја стоплува и плочката. Долниот дел
на плочката е покриена со изолатор со материјал
од стаклена волна на која не и дозволува на
плочката да се излади брзо и да не и дозвoлува
на топлината да депортира преку долниот дел на
порцијата. Сите овие материjали се покриени со
порцелан за да немат контакт со надворешниот  
амбиентот и да се чува естетиката на поцијата.

Patenti
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(11)

902787

		

(13)

А

(21)

(22)

09/10/2006

(51)

G 06F 17/00
2006/365

		
(30)

20060365  09/10/2006  MK

(73)

АРИТОН ЈАНИ

(45)	30/04/2009

ул.8 Септември бр.67  Дебар  1250 , MK
(54)

СРЕДСТВО ЗА ЧУВАЊЕ АПЧИЊА

Patenti

(57)
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Средството за чување апчиња е пронајдок во
форма на правоаголник кој има монитор каде
што консуматорот ке може да ги дава потребните
информации кои му требат за точното време
за алармирање кога треба да се консумираат
апчињата за    да    ова    последното    да   има
100% ефект. Ќе има три начина на алармирање:
звучниот аларм, светлечкиот и алрмирање со
вибрација.   Ќе има странична кутијата за делење
на таблетката која се отвора. На долниот дел се
става апчето а на горниот дел ќе има еден жилет
кој со затворање на кутијата ќе го дели апчета На
предниот дел ќе биде една штипка која ке служи
за земање на апчето од кутијата за корисниците
да не се служат со раце.

902787
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H 01L 25/00,

902788

A 01G 1/00

(13)

А

2007/75

(22)

01/03/2007

		
(73)

(11)

(45)	30/04/2009

Д-р. инж. ГРУЕВСКИ, Трпе
ул. Никола Русински бр.12/2-6, 1000 Скопје , MK

(72)

Д-р. инж. ГРУЕВСКИ, Трпе

(54)

ЗАГРЕВАЊЕ НА ПЛАСТЕНИЦИ, СТАКЛЕНИЦИ И
ОРАНЖЕРИИ СО КОРИСТЕЊЕ ФОТОНАПОН–
СКИ ЌЕЛИИ

(57)

Загревањето на пластениците, стаклениците и
оранжериите со користење фотонапонска ќелија
(3), може да има полукружна или коса кровна
конструкција во разни големини, а се монтира

902788

од лесни челични, алуминијски профили или
тврда пластика, а профилите се поврзуваат во
една компактна целина, на однапред определен
простор на: набиена земја, челична, бетонска
или подлога од цигла. Загревањето на нивната
внатрешност се врши со помош на фотонапонски
ќелии (панели) поставени на конструкцијата (2),
кои сончевата светлина директно ја претвараат во
електрична енергија а која може преку класичните
грејни тела (или нивна трансформација) да се
користи за производство на топлина или да се
акомулира во сончеви батерии. За нормална
работа и одржување на топлотниот амбиент во
внатрешноста на пластениците, стаклениците и
оранжериите се користат пластични подвижни
лепези (4) и отворите за природна вентилација
(5).

Patenti
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(51)

A 61P 17/02

(11)

902785

		

(13)

А

(21)

(22)

01/03/2007

2007/76

		
(73)

(45)	30/04/2009

ЈАНЕСКА, Аница
Серафим Китаноски бр. 2  6000 Охрид, MK

(74)

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

(54)

СОСТАВ И ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ МАСТ
ПРОТИВ ИЗГОРЕНИЦИ БЕЗ ЛУЗНИ

Patenti

(57)
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Пронајдокот „Состав и постапка за подготовка
на маст против изгореници без лузни” содржи
нерафинирана свинска маст, чист пчелин
восок,  нерафинирано  маслиново масло,  мед и  
прополис  и  неговата подготовка  се одвива во пет
фази кои опфаќаат топење на нерафинираната  
свинска    маст,    додавање    на    чист    пчелин   
восок    и нерафинирано маслиново масло во
стопената свинска маст, мешање добиената
смеса од втората фаза, додавање мед и прополис
во смесата добиена во третата фаза и пакување.

902785
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(11)

902784

		

(13)

А

(21)

(22)	19/04/2007

(51)

B 63B 39/10, 43/00
2007/126

		
(73)

(45)	30/04/2009

РАМАНИ, Зубер
ул. Кузман Шапкарев бр. 9  6330 Струга, MK

(74)

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

(54)

УРЕД ЗА ПРИДУШУВАЊЕ НА УДАРНИОТ БРАН
КАЈ ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ

902784

(57)

Пронајдокот „Уред за придушување на ударниот
бран кај пловни објекти” се состои од 2 до
4 паравани на подвижни крилја кои имаат
правоаголна форма и се вградуваат по должината
на српот на глисерот. Во моментот кога ударниот
бран доаѓа во допир со слободната површина на
крилото под дејство на силата на бранот, крилјата
се придвижуваат и подигнуваат, а заедно со нив и
српот со што целиот труп на глисерот се подигнува
над бранот. Со тоа, на глисерот му е овозможено
да продолжи и понатаму да се движи праволиниски
со константна брзина без свртување на страна, со
што стабилноста останува иста како и при возење
по мирна вода.

Patenti
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902783

		

(13)

А

(21)

(22)	19/04/2007

(51)

B 66C 23/62, 23/82
2007/127

		
(73)

(45)	30/04/2009

РАМАНИ, Зубер
ул. Кузман Шапкарев бр. 9  6330 Струга, MK

(74)

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

(54)

ТЕЛЕСКОПСКИ
СТАБИЛНОСТ

КРАН

СО

ЗГОЛЕМЕНА

(57)

16/2
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Пронајдокот „телескопски    кран    со    зголемена    
стабилност” се карактеризира со тоа што  се
состои од подножје(1), на кое што се прицврстени
товарот(2) и стрелата на кранот(крак) (3), којашто
се состои од телескопска цевка и специфична
конструкција за   нејзино затврднување (5).
Специфичната конструкција за прицврстување
на телескопската цевка (4) е добиена на таков
начин што нејзините профили се прекрстуваат
дијагонално и формираат ромбоидни полиња,
додека телескопската цевка е поставена во
средината на полето, образувано од квадратната
поставеност на позициите во челичната решетка.
Телескопската  цевка (4) се затврднува по принципот
на поврзаност „4 х 4” односно 4 ромбоидии полиња
се составени од 4 елементи, при што  распоните
и растојанијата меѓу елементите на ромбоидната
конструкција и дебелината на челичната сајла
се определуваат во зависност од должината на
телескопската цевка.

Слика 1

Patenti

902783

10

Glasnik
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(51)

F 41H 5/00

(11)

902777

(54)

ЗАШТИТЕН ПАНЕЛ

(13)

А

(57)

(21)

2007/245

(22)	20/06/2007

Заштитен панел претставува комбинација од плоча/
плочи со избраздена структура што се лабилно
поставени за рамката/шасијата од објектот кој го
штитат и аморизирачка материја која овозможува
лабилност која резултира со упивање на ударната
сила од експлозивно тело кај заштитните оклопи.

		
(73)

(45)	30/04/2009

СТЕВАНОСКИ Климент
ул.Методи Патчев 28 Охрид, MK

(72)

СТЕВАНОСКИ  Климент

Слика 1

Слика 2

902777

Patenti

Glasnik
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(11)

902778

(54)

КАЛАПИ ЗА ПОДНО ПОПЛОЧУВАЊЕ

		

(13)

А

(57)

(21)

(22)	20/06/2007

Калапи за подно поплочување претставуваат
решеткасти конструкции во вид на калапи што се
поставуваат на подни површини и во нив се излева
готов материјал со што се врши поплочување на
овие површини.

(51)

E 04F 13/00

16/2

2007/246

		
(73)

(45)	30/04/2009

СТЕВАНОСКИ Климент
ул. Методи Патчев 28 Охрид, MK

(72)

СТЕВАНОСКИ  Климент

Слика 1

Patenti

902778

12

Glasnik

16/2

str. 2-34 april 2009 Skopje

(11)

902780

(54)

МРЕЖЕСТ СИСТЕМ ЗА НАВОДНУВАЊЕ

		

(13)

А

(57)

(21)

(22)	20/06/2007

Мрежест систем за наводнување претставува
мрежа од канали изработени од најразличен
материјал и во најразлична форма, што имаат
отвори, а се инсталираат низ кореновиот систем и
служат за негово наводнување.

(51)

E 02B 13/00
2007/247

		
(73)

(45)	30/04/2009

СТЕВАНОСКИ Климент
ул. Методи Патчев 28 Охрид, MK

(72)

СТЕВАНОСКИ  Климент

Слика 1

902780

Patenti

Glasnik
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(11)

902782

(54)

АЛТЕРНАТИВНИ РОЛЕРИ

		

(13)

А

(57)

(21)

(22)	20/06/2007

Алтернативните   ролери претставуваат забавно
превозно    средство  кое  како алтернативен погон
на движење ја користи тежината на човечкото
тело.

(51)

A 63C 17/00, 17/04

16/2

2007/251	

		
(73)

(45)	30/04/2009

СТЕВАНОСКИ Климент
ул. Методи Патчев 28 Охрид, MK

(72)

СТЕВАНОСКИ  Климент

Слика 2
Слика 1

Слика 3

Patenti

902782

14

Glasnik

(51)
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F 27D 15/02, 15/00

(11)

902776

		

(13)

А

(21)

(22)

03/07/2007

2007/267

		
(73)

(45)	30/04/2009

KHD Humboldt Wedag GmbH
Colonia-Allee 3 51067 Cologne, DE

(74)

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

(72)

MERSMANN, Matthias and

(54)

НОСЕЧКИ ЛАДИЛНИК ЗА ЛАДЕЊЕ ЖЕЖОК
МАТЕРИЈАЛ

(57)

Пронајдокот опишува ладилник за масивни
материјали којшто има ладилна решетка која го
носи материјалот што треба да биде изладен,
како што е топол цементен клинкер на пример, и
го транспортира материјалот за да биде изладен,
низ којашто струи разладен гас, од влезниот крај па
до излезниот крај со цел ладење на материјалот.

SCHINKE, Karl

902776

Patenti

Glasnik
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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

A01G1/00
A47G19/02
A61P17/02
A63C17/00
A63C17/04
B63B39/10
B63B43/00
E02B13/00

(11,13)

H01L25/00
A47G19/02
A61P17/02
A63C17/00
A63C17/00
B63B39/10
B63B39/10
E02B13/00

(51)		

902788 A
902786 A
902785 A
902782 A
902782 A
902784 A
902784 A
902780 A

(51) osnoven

E04F13/00
F27D15/00
F27D15/02
F41H5/00
G06F17/00
G06Q20/00
G07F07/10
H01L25/00

(11,13)

E04F13/00
F27D15/02
F27D15/02
F41H5/00
G06F17/00
G07F07/10
G07F07/10
H01L25/00

902778 A
902776 A
902776 A
902777 A
902787 A
902775 A
902775 A
902788 A

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

(73)
(51)

АРИТОН ЈАНИ
A 47G 19/02

(11,13) 902786 A

(73)
(51)

KHD Humboldt Wedag GmbH
F 27D 15/02, 15/00
(11,13) 902776 A

(73)
(51)

ЈАНЕСКА, Аница
A 61P 17/02		

(11,13) 902785 A

(73)
(51)

СТЕВАНОСКИ Климент
F 41H 5/00
(11,13) 902777 A

(73)
(51)

СТЕВАНОСКИ Климент
A 63C 17/00, 17/04
(11,13) 902782 A

(73)
(51)

АРИТОН ЈАНИ
G 06F 17/00

(73)
(51)

РАМАНИ, Зубер
B 63B 39/10, 43/00

(11,13) 902784 A

(73)
(51)

(73)
(51)

РАМАНИ, Зубер
B 66C 23/62, 23/82

DRAGOJLOVIC, Dejan
G 07F 07/10,
G 06Q 20/00		
(11,13) 902775 A

(11,13) 902783 A

(73)
(51)

СТЕВАНОСКИ Климент
E 02B 13/00
(11,13) 902780 A

(73)
(51)

Д-р. инж. ГРУЕВСКИ, Трпе
H 01L 25/00,
A 01G 1/00		
(11,13) 902788 A

(73)
(51)

СТЕВАНОСКИ Климент
E 04F 13/00
(11,13) 902778 A

Patenti

(11,13) 902787 A

Pregledi
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Glasnik

(51)
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A 61K 38/16,

(11)

47/02, 47/12,

(13)

А1

A 61P 21/00

(22)

09/04/2001

(21)	2001/29
(30)

19980099870P  11/09/1998  US

(86)

09/09/1999 PCT/US99/20912

(87)

23/03/2000 WO00/15245

(73)

Solstice Neurosciences, Inc.

900828

(45)	30/04/2009

40 General Warren Blvd., Suite 160   Malvern, PA
19355, US
(74)

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

(72)

MOYER, Elizabeth and

(54)

СТАБИЛНИ ТЕЧНИ СОСТАВИ НА БОТУЛИН
ТОКСИН

(57)

Изумот вклучува течни формулации на ботулин
токсин кои се стабилни на складирање во течна
форма на стандардни фрижидерски температури
за најмалку 1-2 години и на складирање на
повисоки температури за најмалку 6 месеци. Овој
изум исто така вклучува методи на лекување
со употреба на вакви формулации и употреба
на ваквите формулации во производството на
медикаменти за разни терапевтски и козметички
третмани.

HIRTZER, Pamela

900828

Patenti

Glasnik
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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

A61K38/16
A61K47/02

A61K38/16
A61K38/16

(11,13)

9000828A1
9000828A1

(51)		

(51) osnoven

A61K47/12
A61P21/00

A61K38/16
A61K38/16

(11,13)

9000828A1
9000828A1

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)

Solstice Neurosciences, Inc.
A 61K 38/16,
47/02, 47/12,
A 61P 21/00
(11,13) 900828 A1

Patenti

Pregledi
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Glasnik

(51)
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A 61K 31/415,

(11)

902774
Т1

A 61P 15/08, 3/10,

(13)

C 07D 405/06

(22)	31/01/2007

(21)

2007/42	

(45)	30/04/2009

(30)

20010113633  18/06/2001  EP

(96)

14/06/2002 EP02735418.2

(97)

22/11/2006 EP1399156

(73)

Laboratoires Serono SA

(54)

ДЕРИВАТИ
НА
АЛКИЛИДЕН
ПИРАЗО–
ЛИДИНДИОН И НИВНА УПОТРЕБА ЗА
ТРЕТИРАЊЕ
ДИАБЕТИС
И
ПРЕТЕРАНА
ДЕБЕЛИНА

(57)

1.   Употреба на дериват на алкилиден пиразо–
лидиндион според формулата I

Centre Industriel  1267 Coinsins, Vaud, CH
(74)

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

(72)

CHURCH, Dennis;
RUECKLE, Thomas;
BOMBRUN, Agnes;
SWINNEN, Dominique and
GONZALEZ, Jerome

како и негови таутомери, геометриски изомери,
негови оптички активни форми како енанциомери,
диастереомери и негови рацематни форми, како
и фармацевтски прифатливи соли од него, каде
што
R1 е арил и R2 претставува арил или хетероарил,
за изготвување на фармацевтска композиција
за третман и/или превенција на метаболични
пореметувања поврзани со отпор на инсулин
или хипергликемија, тоест диабетес тип I и/или II,
прекумерна дебелина и синдром на полицистичен
јајчник (РСОЅ).
Има уште 11 патентни барања.

902774

Patenti

Glasnik

(51)

19

ФОРМУЛАЦИЈА КОЈА СЕ СОСТОИ
ФЕНТОЛАМИН И НЕГОВАТА УПОТРЕБА

(57)

20000235855  27/09/2000  US

1.   Формулација која се состои од фентоламин
мезилат во концентрација од 0,001   мг/мл до
0,25 мг/мл и фармацевтски прифатлив носач,
опционо соли и ублажувачи, при што предметната
формулација е сместена во контејнер.

11/05/2001 EP01933419.2

има уште 28 патентни барања.

(11)

902772

A 61P 43/00

(13)

Т1

2007/56

(22)

09/02/2007

		

(96)

str. 2-34 april 2009 Skopje

(54)

A 61K 31/417, 47/12,

(21)
(30)

16/2

(45)	30/04/2009

20000203800  12/05/2000  US и

(97)

24/01/2007 EP1280531

(73)

Novalar Pharmaceuticals, Inc.

ОД

12555 High Bluff Drive, Suite 300, San Diego, CA
92130, US
(74)

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

(72)

WEBER, Eckard and
KATZ, Howard, I.

Patenti

902772
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Glasnik

(51)

(21)
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C 07H 7/04,

(11)

902773

A 61K 31/70,

(13)

Т1

C 07H 15/20

(22)	14/02/2007

2007/59

(45)	30/04/2009

(30)	20020151436 20/05/2002 US
(96)

15/05/2003 EP03736643.2

(97)

07/02/2007 EP1506211

(73)

Bristol-Myers Squibb Company
P.O. Box 4000, Route 206 and Province Line Road   
Princeton, NJ 08543-4000, US

(74)

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

(72)

ELLSWORTH, Bruce, A.;
WASHBURN, William, N.;
SHER, Philip, M.,;

со кои се поврзани кали од пет, шест или седум
членски јаглероден прстен или хетеро прстен кој
може да содржи 1 до 4 хетеро атоми во прстенот
каде се наоѓаат N, О, Ѕ, ЅОt, и ЅО2.
А е О, Ѕ, NН, или (СН2)n каде n е 0-3, или
фармацевтска прифатлива сол, стереоисомер
или естер под услов да каде А е (СН2) n каде n е
0,1,2 или 3 или А е 0 и најмалку еден од
Ru, R2, и R2а е ОН или ОR5, тогаш најмалку еден
Ru, R2, и R2а е СF3, ОСF3 или
ОСНF2 или најмалку еден R3 и R4 е СF3-ОСНF2
- ОСF3, СN, -СО2R5b, СН (OR5h) R, СН
(ОН)R’с, СОR6b, -NHСOR5с, -NНЅО2R5d,
NYНЅО2Аrуl, Аrуl, -ЅR5е, -ЅОR5f, -ЅО2R5g,

-

или -ЅО2Аrуl.
Има уште 28 патентни барања.

WU, Gang and
MENG, Wei
(54)

ИНХИБИТОРИ И МЕТОДА ЗА C-ARYL ГЛИКОЗА
SGLT2

(57)

1.  Сложена супстанција која ја има структурата

ЕМI 103.1
каде
R1, R2 и R2а се хидроген независни, ОН, ОR5,
alkyl, СF3, ОСНF2, ОСF3, ЅR5i или две оfR’, R2
и R2а заедно со јаглеродите со кои се поврзани
може да формираат кали од пет,шест или седум
членски јаглероден прстен или хетеро прстен кој
може да содржи 1 до 4 хетеро атоми во прстенот
каде се наоѓаат N, О, Ѕ, ЅО, и ЅО2.   R и  <RТI R се
независно хидроген, ОН, Оrrа, Оаrуl,    ОСН2Аrуl,
алкил, киклоалкил, СF3, -ОСНF2, -ОСF3,, халоген,
-СN, -СО2R5b, -СO2Н, СОR6b, -СН (ОН)R -СН
(ОR5h)R6d, -СОNR6R6а, -NНСОR5с, -NHЅО2R5d,
-NHЅО2Аrуl,Аrуl, -ЅRѕе, -ЅОRЅf, -Ѕ02R5g, ЅО2Аrуl, или пет, шест или седум член хетеро
прстен кој може да содржи 1 до 4 хетеро атоми во
прстенот кои се N, О, Ѕ, ЅО, или ЅО2,
R3, и R4 заедно со јаглеродите со кои се поврзани
формираат кали од пет, шест или седум членски
јаглероден прстен или хетеро прстен кој може да
содржи 1 до 4 хетеро атоми во прстенот каде се
наоѓаат N, О, Ѕ, ЅО, и ЅО2.
R5, R5а, R5b, R5с, R5d, R5е, R5f, R5g, R5h и R5i
се алкил независни, R, R6а, R6b, R6с, и R6d се
хидроген, алкил, арил, алкиларил, или киклоалкил
независни или R6 и R6а заедно со нитрогенот

902773

Patenti

Glasnik

(51)

C 07K 16/42,

(11)

902789

A 61K 39/395

(13)

Т1

2007/64

(22)	19/02/2007

(21)
		
(30)

(45)	30/04/2009

2001MI00500  09/03/2001  IT and
2001MI02285  31/10/2001  IT

(96)

06/03/2002 EP02727364.8

(97)

29/11/2006 EP1366080

(73)

Diapharm Limited
Quay House, South Esplanade St. Peter Port,
Guernsey,  Channel Islands  GY1 4EJ, GB

(74)

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

(72)

METLAS, Radmila

Patenti

(54)
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ПРИРОДНИ АНТИТЕЛА АКТИВНИ ПРОТИВ HIV
ВИРУС

(57)

1.              
           
       –
   
          –
     
    
       
      
Има уште  1 патентни барања.

902789

22

Glasnik

(51)
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C 07D 417/12

902791

(11)

		

(13)

Т1

(21)

(22)

29/05/2007

2007/189

		

(45)	30/04/2009

(30)

2002MU00648  16/07/2002  IN

(96)

15/07/2003 EP 03753913.7

(97)

05/09/2007 EP1521753

(73)

CADILA HEALTHCARE LIMITED

(57)

1. Постапка за подготвување на тиазолидиндиони
со формула 1, каде што R претставува права
низа или разгранета алкил група со еден до шест
јаглеродни атоми, какошто е метил, етил, пропил,
iso-пропил, бутил, iso-бутил, бутил, sec-бутил,
terc-бутил, пентил, iso-пентил, нео-пентил, хексил,
особено пониските алкил групи со еден до три
јаглеродни атоми, по конкретно R претставува 5етил, кога соединението со формула 1 претставува
пиоглитазон, којшто вклучува

Zydus Tower, Satellite Cross Roads    Ahmedebad
380 015 Gujarat, IN
(74)

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

(72)

PANDEY, Bipin, Cadila Healthcare Limited;
LOHRAY, Vidya, Bhushan, Cadila Healthcare Limited
and LOHRAY, Braj, Bhushan, Cadila Healthcare
Limited

(54)

редуцирање на соединението со формула 14 или
неговите соли, кадешто X претставува OH, Cl, Br,
OMs и OTs кон соединението со формула 1.

ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ ПИОГЛИТА–
ЗОН ПРЕКУ НЕКОЛКУ ИНТЕРМЕДИЕРИ

		
Има уште 17 патентни барања.
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C 07F 9/6512,

(11)

902779

A 61K 31/661,

(13)

Т1

C 07D 401/14, 403/12,

(22)

08/10/2007

C 07F 9/6558

(45)	30/04/2009

(21)

2007/382

(30)

02293238  24/12/2002  EP and
03291315  02/06/2003  EP

(96)

22/12/2003 EP 03782672.4

(97)

22/08/2007 EP 1578755 B1

(73)

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

(72)

HERON, Nicola Murdoch;
JUNG, Frederic Henri;
PASQUET, Georges Rene and
MORTLOCK, Andrew A.

(54)

ДЕРИВАТИ НА ФОСФОНООКСИ ХИНАЗОЛИН И
НИВНА ФАРМАЦЕВТСКА УПОТРЕБА

(57)

1.  Соединение со формулата (I):
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или 3 хало или C1-4алкокси групи или -S(O)pR11
(каде p е 0, 1 или 2) или фосфоноокси, или R2 е
група одбрана од C2-6 алкенил, C2-6алкинил, C3-6
циклоалкил и C3-6 циклоалкилC1-4алкил;

или R1 и R2 заедно со азотот за кој се прикачени
формираат 4- до 7-член прстен кој евентуално
содржи додатен азотен атом кој прстен може да
е заситен, незаситен или делумно заситен каде
што прстенот е супституиран на јаглерод или азот
со група одбрана од фосфоноокси и C1-4алкил кој
C1-4алкил е супституиран со фосфоноокси или NR8R9, и каде што прстенот е евентуално додатно
супституиран на јаглерод или азот со 1, 2 или 3
хало или C1-4алкил групи;

R3 е група одбрана од водород, хало, циано,
нитро, C1-6алкокси, C1-6алкил, -OR12,    -CHR12R13,
-OC(O)R12, C(O)R12, -NR12C(O)R13, -C(O)NR12R13, NR12SO2R13 и -NR12R13;

R4 е група одбрана од C1-4алкил, хетероарил,
хетероарилC1-4алкил, арил и арилC1-4алкил која
група е евентуално супституирана со 1, 2 или
3 супституенти одбрани од хало, метил, етил,
циклопропил и етинил;
R5 е одбран од водород, C1-4алкил, C2-4алкенил,
C2-4алкинил, C3-6циклоалкил и C3-6циклоалкилC1-4
алкил;
R6 и R7 се независно одбрани од водород, хало,
C1-4алкил, C3-6циклоалкил, хидрокси и C1-4алкокси;

R8 е C1-4алкил супституиран со фосфоноокси и
евентуално додатно супституиран со 1 или 2 хало
или метокси групи;
R9 е одбран од водород и C1-4алкил;
формула 1

назначено со тоа што
A е 5-член хетероарил кој содржи азотен атом и
евентуално содржи еден или два додатни азотни
атоми;
X е О, S, S(O), S(O)2 или NR14;

R10 е одбран од водород и C1-4алкил (евентуално
супституиран со хало, C1-4алкокси, S(O)q (каде q е
0, 1 или 2) или фосфоноокси);
R11, R12, R13 и R14 се независно одбрани од водород,
C1-4алкил и хетероциклил;

или негова фармацевтски прифатлива сол.
Има уште 36 патентни барања.

m е 0, 1, 2 или 3;

Z е група одбрана од -NR1R2, фосфоноокси, C3-6
циклоалкил кој C3-6циклоалкил е супституиран
со фосфоноокси или C1-4алкил супституиран
со фосфоноокси, и 4- до 7-член прстен поврзан
преку јаглероден атом кој содржи азотен атом
и евентуално содржи додатен азотен атом, кој
прстен може да е заситен, делумно заситен или
незаситен каде што прстенот е супституиран
на јаглерод или азот со фосфоноокси или C1-4
алкил супституиран со фосфоноокси, и каде што
прстенот е евентуално додатно супституиран на
јаглерод или азот со 1, 2 или 3 хало или C1-4алкил
групи;
R1 е група одбрана од -COR8, -CONR8R9 и C1-6алкил
кој C1-6алкил е супституиран со фосфоноокси и
евентуално додатно супституиран со 1 или 2 хало
или метокси групи;
R2 е група одбрана од водород, -COR10, -CONR10R11
и C1-6алкил кој C1-6алкил е супституиран со 1, 2

Patenti
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Glasnik
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Т1

A61F 2/02

(22)

18/10/2007

A61K 31/436

(45)	30/04/2009

         C07D 498/18

(21)

2007/394

(30)

546240P 20/02/2004 US

    

562840P 16/04/2004 US

(96)

14/05/2004 EP 04732898.4

(97)

18/07/2007 EP 1644392 B1

(73)

ISOTECHNIKA INC.

и
-S(O)2R3-

(iv)

каде што R3 се селектира од групата што се состои
од

(а) -(СН2)р каде што р претставува  цел број од 1
до 18,
(б) -(СН2)n-О-(СН2)m - каде што n и m, секој
независно, претставуваат цел број од 2 до 6, и
(в) врска.
Има уште 22 патентни барања.

5120-75 Street, Edmonton,   Alberta T6E 6W2,
Canada, CA
(74)

СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВА–
РУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(72)

YATSCOFF, Randall, W.;
FOSTER, Robert, T.,;
ABEL, Mark;
SZWEDA, Roman and
TREPANIER, Daniel

(54)

ЈАГЛЕВОДОРОДНИ ДЕРИВАТИ НА РАПАМИ–

(57)

1.  Јаглеводородни деривати на
рапамицинот со структура како во формулата (I):

ЦИНОТ

Форми на Д-фруктоза во раствор
Слика 1

каде што
R1 и R2, независно, претставуваат водород, или X-Z,
каде што n= 0 или 1, и
каде што секој Х претставува сврзувач, а секој
Z претставува јаглеродна половина, независно
избрана од групата што се состои од моносахарид,
олигосахарид и од псевдошеЌер, каде што Z e
сврзано со Х преку атом на хидроксил кислород
на Z со претпоставката дека и R1 и R2 не се
водород,
и каде што
Х се селектира од групата што се состои од:
-R3C(O)-;

(i)

-C(O)R

(ii)

3

-R3S(O)2-

902781

(iii)

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 231/56,

(11)

902790

A 61K 31/416,

(13)

Т1

A 61P 35/00,

(22)

04/12/2007

C 07D 401/04,

(45)	30/04/2009

401/06, 401/12,
401/14, 403/04,
403/12, 403/14,
405/06, 405/14,
409/06, 409/12,
409/14, 413/12,
417/12, 417/14, 471/04
(21)

2007/498

(30)	19990142130P 02/07/1999 US
(96)

30/06/2000 EP05015902.9

(97)

21/11/2007 EP1614683

(73)

AGOURON PHARMACEUTICALS, INC.
10350 North Torrey Pines Road, La Jolla, California
92037-1020, US

(74)

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

(72)

PALMER, Cynthia, Louise;  
VARNEY, Michael, David;
REICH, Siegfried, Heinz;
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или CH= N-R3, каде што
R3 е супституиран или несупституиран алкил,
алкенил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арил,
или хетероарил; и
R2 е Y-Ar, кадешто Y e NH, и Аr е супституиран или
несупституиран арил;
кадешто:
терминот алкил се однесува на линискa и
разгранетa низа од  C1-C12 алкил групи терминот
алкенил се однесува на линиска и разгранета низа
од C1-C12 алкенил групи терминот циклоалкил се
однесува на заситени или делумно незаситени
C3-C12 карбоцикли терминот хетероциклоалкил
се однесува на заситен или делумно незаситен
моноцикличен радикал којшто содржи атоми на
јаглерод и барем еден хетеро атом, избран од азот,
кислород и сулфур термините арил и хетероарил
се однесуваат на моноциклични и полициклични
ароматични прстенести структури со арил кои
се однесуваат кон оние кои се карбоцикли и
хетероарил кои се однесуваат кон оние кои се
хетероцикли и арилните и хетероарилните групи
можат опционално да бидат супституирани со
споена прстенеста структура или мост, или нивна
фармацевстки прифатлива сол.
има уште 12 патентни барања.

JOHNSON, Theodore Otto, Jr.;
BORCHARDT, Allen J.;
KANIA, Robert Steven;
BENDER, Steven, Lee;
CRIPPS, Stephan, James;
JOHNSON, Michael, David;
LUU, Hiep, The; TENG, Min;
WALLACE, Michael, Brennan;
COLLINS, Michael, Raymond;
Tempczyk-Russell, Anna Maria;
Hua, Ye;
Braganza, John F. and
Thomas, Christine
(54)

СОЕДИНЕНИЈА НА ИНДАЗОЛ И ФАРМА–
ЦЕВТСКИ СОСТАВИ ЗА ИНХИБИРАЊЕ НА
ПРОТЕИН КИНАЗИ И ПОСТАПКИ ЗА НИВНА
УПОТРЕБА

(57)

1.  Соединение од формулата I(a):

кадешто:
R1 е супституиран или несупституиран арил или
хетероарил, или група од формулата CH=CH-R3

Patenti

902790
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C 07D 487/04,

(11)

902768

A 61K 31/498,

(13)

Т1

A 61P 9/10

(22)

17/01/2008

(21)

2008/12

(45)

30/04/2009

(30)

20040002841  19/03/2004  FR

(96)

18/03/2005 EP 05290599.9

(97)

07/11/2007 EP 1593682

(73)

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

(74)

СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕ–
ЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(72)

Benoist, Alain ;  
Gloanec, Philippe;  
Rupin, Alain;  
Vallez, Marie-Odile;
De Nanteuil, Guillaume;  
Verbeuren, Tony  and
Permentier, Jean-Gilles

(54)

(57)

ДЕРИВАТИ НА 4-ОХО-4,6,7,8-TETRAHYDRO–
PYRROLO-1,2-A PYRAZINE-6-CARBOXAMIDES,
ПРОЦЕСОТ ЗА НИВНА ПОДГОТОВКА И ПРОИЗ–
ЛЕЗЕНИ ФАРМАЦЕВТСКИ СОЕДИНЕНИЈА
1.  Соединение со формула (I):

		

					

каде

- R4 и R5 преставуваат атом на водород, или
се соседни и заедно формираат, со атомите на
јаглерод  кои го носи, бензолен прстен.
- Ar преставуваат арилна или хетероарилна
група.
Неговите енантиомери и дополнителни соли со
фармацевтски прифатлива киселина;
Арилната група значи фенил, бифенил или
нафтил, при што секоја од тие групи е заменета
алтернативно од еден или повеќе идентични или
различни групи селектирани од:
- халоген елемент,
- линеарен или ограночен (С1-С6) алкил
актернативно заменет со водородна, јаглеродна
или карбамолна група, приу што самата
карбамолната група е алтернативно заменета
со една или две линеарни или ограночни (С1-С6)
алкилни групи,
- линеарен или ограночен (С1-С6) алкоксил,
- хидроксил,

- трихало-(С1-С6) алкил во кој алкилната половина
ме да е линеарна или ограночна,
- амин алтернативно заменет со една или две
линеарни или ограночни  (С1-С6) алкилни групи,

- карбоксиметоксил,

- и карбамолметоксил алтернативно N-заменет
со една или две групи избрани од линеарен или
ограночен (С1-С6) алкил, водород-(С1-С6) алкил во
кој алкилната половина може да е линеарна или
ограночна, алкоксиалкилот во кој алкоксилот и
алкилните половини се линеарен или ограночен
С1-С6, а пиридилалкилот во кој алкилната половина
е линеарен или ограночен С1-С6, и хетероарилна
група која значи моно- или би-циклилна ароматична
група која има од 5-12 прстенести члена и содржи
еден, два или три атоми селектирани од кислород,
азот и сулфур, и се смета дека хетероарилот може
алтернативно да биде заменет од една или две
идентични или различни групи селектирани од:
- халоген елемент,

преставува 1-oxidopyridyl-на група заменета со
остатокот од молекулата во било која позиција 2,
3 и 4.
- m и n, кои може да се идентични или различни,
преставуваат цел број од 1-3.
- R1 e атом на водород или линеарна или
ограночна (С1-С6) алкилна група.

- R2 и R3 кои може да се идентични или различни,
преставуваат атом или група селектирана од
атомите на водород и халоген елемент и група на
линеарен или ограночен (С1-С6) алкил, хидроксил,
линеарен или ограночен (С1-С6) ацилоксил и
линеарен или ограночен (С1-С6) алкоксил или
заедно формираат, со јаглеродниот атом кој ги
носи, алкан кој има 3-6 атоми на јаглерод.

902768

- линеарен или ограночен (С1-С6) алкил
алтернативно
заменет
со
хидроксилна,
карбоксилна или карбамолска група, при тоа
карбамолската група е алтернативно заменета
од една или две линеарни или ограночни (С1-С6)
алкилни групи.
- хидроксил,
- оксин,
- линеарен или ограночен (С1-С6) алкоксил,

- трихало-(С1-С6) алкил во кој алкилната половина
може да биде линеарна или ограночна,
- амин алтернативно N-заменет од една или две
линеарни или ограночни (С1-С6) алкилни групи,

- Карбоксилметоксил,

- и карбамолметоксил алтернативно N-заменет
со една или две линеарни или ограночни групи
селектирани од линеарен или ограночен (С1-С6)
алкил, хидроксил-(С1-С6) алкил во кој алкилната
половина може да е линеарна или ограночна,

Patenti

Glasnik

алкоксилалкил во кој алкоксилната или алкилната
половина се линеарни или ограночна С1-С6
и пиридилалкил во кој алкилната половина е
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линеарна или ограночна С1-С6.

Има уште 15 патентни барања.

902768
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Glasnik
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A 61K 31/472,

(11)

902769

A 61P 25/00, 3/04, 35/00,

(13)

Т1

C 07D 217/16

(22)

22/01/2008

(21)

2008/15

(45)	30/04/2009

(30)

20030004381  09/04/2003  FR

(96)

07/04/2004 EP 04290918.4

(97)

07/11/2007 EP 1466604

(73)

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

(74)

СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕК–
ТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(72)

Lesieur, Daniel;
Bennejean, Caroline;
Delagrange, Philippe;
Renard, Pierre;
Boutin, Jean Albert;
Yous, Said;
Audinot, Valerie;
Gesnereau, Anne;
Wallez, Valerie and Poissonnier-Durieux, Sophie

(54)

ДЕРИВАТИ
НА
ISOQUINOLINE,
ПРОЦЕС
ЗА НИВНА ПОДГОТОВКА И УПОТРЕБА ЗА
ТРЕТМАН НА МЕЛАТОНИНСКИ СИСТЕМСКИ
ПРОБЛЕМИ

(57)

1. Соединение со формула (1):

каде:
· n е 1, 2 или 3
· А  е група

или група

каде:
· Z е атом на сулфур или атом на кислород
· R и R’’, кои може да се идентични или различни,
се атом на водород или линеарна или ограночна

902769

алкилна група (С1-С6).

· R’ e линеарна или ограночна (С1-С6)алкилна
група, линеарна или ограночна (С2-С6)алкенилна
група, линеарна или ограночна (С2-С6)алкинилна
група,
(С3-С8)-циклоалклна
група,
(С3-С8)
циклоалкилна(С1-С6)алкилна група при што
алкилната половина е линеарна или ограночна,
арилна група, арилна-(С1-С6)алкилна група при што
алкилната половина е линеарна или ограночна,
хетероарилна група или хетероарилна-(С1-С6)
алкилна група при што аликилната половина е
линеарна или ограночна.
· Х е атом на азот или група N-R1, каде R1 е
атом на водород или линеарна или ограночна
(С1-С6)алкилна група, (С3-С8)циклоалкилна група,
(С3-С8)циклоалкилна група -(С1-С6)алкилна група
при што алкилната половина е линеарна или
ограночна, арилна група, ароилна група, арилна(С1-С6) алкилна група при што алкилната половина
е линеарна или ограночна, хетероарилна група,
хетероарилна група или хетероарилна -(С1-С6)
алкилна група при што алкилната половина е
линеарна или ограночна.
· R2 e линеарна или ограночна (С1-С6)алкоксилна
група, (С3-С8)циклоалкилоксилна или (С3-С8)
циклоалкилна-(С1-С6)алкилоксилна група при што
алкилоксилната група е линеарна или ограночна.
· --------- Значи дека врската е единечна или
двојна, под услов да се почитува валентноста на
атомите.
каде:
- „арил” е фенилна или нафтилна група, групи кои
не се заменуваат или се заменуваат со една или три
идентични групи селектирани од линеарниот или
ограночен (С1-С6) алкил, линеарен или ограночен
(С1-С6)алкоксил, ОН, СООН, алкоксикарбонил
при што алкоксилната половина е линеарна
или ограночна, формилни, азотни, цианидни,
водородноксиметилни, амино (со опција да се
заменат од една или две линеарни или ограночни
(С1-С6)алкилни групи) и халогени атоми.

          - „хетероарил” е било која моно- или бициклична
група која има од 5 до 10 прстенести члена и
може да има од 1 до 3 хетеро атоми селектирани
од кислород, сулфур и азот, како што се
групите фуран, триофен, пирол, имидазолин,
пиридин, квинолин, изоквинолин, хроман, индол,
бензотиофен или бензофуран, со можност овие
групи да се делумно хидрогениэирани, незаменети
или заменети од еден до три идентични или
различни групи селектирани од линеарен или
ограночен (С1-С6) алкил, линеарен или ограночен
(С1-С6) алкоксил, ОН, СООН, алкоксикарбонил
при што алкоксилната половина е линеарна
или ограночна, формилни, азотни, цианидни,
амино (со опција да се заменат од една или две
линеарни или ограночни (С1-С6)алкилни групи),
водородноксиметилни и халогени атоми.  нивните
енантиометри и диастереоизомери, и додаток на
соли со фармацевтски прифатлива киселина или
база.
Има уште 17 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

C 07C 253/30

902771

(11)

		

(13)

Т1

(21)

(22)

22/01/2008

2008/16

		
(30)

20040001436  13/02/2004  FR

(96)

11/02/2005 EP 05290309.3

(97)

02/01/2008 EP 1564204

(73)

Les Laboratoires Servier

(45)	30/04/2009

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

СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕК–
ТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(72)

Souvie, Jean-Claude and
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незаменета или пак заменета арил група или
пак незаменета или заменета, линеарна или
разгранета арил-(С1 - С6)алкил група, за да се добие
соединението со формулата (I), по филтрирањето
и миењето со базен раствор, чиешто соеднинеие,
со формулата (I), е изолирано во цврста форма по
повторната кристализација,
кадешто
- под арил се подразбира фенилна, нафтилна
или бифенилна група,
- терминот „заменето”, што се применува на
термините „арил” и „арилалкил” означува дека
ароматската половина на овие групи може да
биде заменета со една до три идентични или пак
различни групи, селектирани меѓу линеарниот
или разгранетиот (С1 - С6)алкил, меѓу хидрокси и
линеарниот или разгранетиот     (С1 - С6)алкокси.

Има уште 7 патентни барања.

Gonzales Blanco, Isaac
(54)

НОВ ПРОЦЕС НА СИНТЕТИЗИРАЊЕ (7МЕТОКСИ-3,
4-ДИХИДРО-1-НАФТАЛЕНИЛ)
АЦЕТОНИТРИЛ И НЕГОВА ПРИМЕНА ВО
СИНТЕЗАТА НА АГОМЕЛАТИН

(57)

1.  Процес за индустриско синтетизирање
на соединението со формула (I):

што се карактеризира со фактот дека 7метокси-1-тетралонот од формулата (IV):

								
			
се доведува во реакција, под услови во кои се
елиминира создадената вода, со цијаноацетска
киселина со формулата (V):

								
			
во присуство на каталитско количество на
соединение со формулата (VI):

каде што секое од R и R’, што можат да бидат
различни или пак идентични, претставува
линеарна или пак разгранета (С3-С10)алкил група,

Patenti

902771

30

Glasnik

(51)
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A 61K 36/738, 35/60

(11)

902770

		

(13)

Т1

(21)

(22)

15/04/2008

2008/113

		

(45)	30/04/2009

(30)	20000694764 23/10/2000 US
(96)

22/10/2001 EP 01978231.7

(97)

27/02/2008 EP 1337263

(73)

Hansen, Otto Torbjorn

(54)

СОСТАВ НА ШИПКА НА ДИВА РОЗА И РИБИНО
МАСЛО ЗА ОЛЕСНУВАЊЕ НА БОЛКИ ВО
ЗГЛОБОВИТЕ И УКОЧЕНОСТ

(57)

1.  Формулација што содржи концентрат
од шипка на дива роэа и рибино масло.
Има уште 9 патентни барања.

and Hansen, Marianne
Klavsebollevej 2, Tullebolle, 5953 Tranekaer, DK and
Klavsebollevej 2, Tullebolle, 5953 Tranekaer, DK
(74)

СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕК–
ТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(72)

902770

REIN, Eydbjorg

Patenti

Glasnik
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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

A61K31/415
A61K31/416
A61K31/417
A61K31/472
A61K31/498
A61K31/661
A61K31/70
A61K35/60
A61K36/738
A61K39/395
A61K47/12
A61P15/08
A61P25/00
A61P3/04
A61P3/10
A61P35/00
A61P35/00
A61P43/00
A61P9/10
C07C253/30
C07D217/16
C07D231/56
C07D401/04
C07D401/06
C07D401/12
C07D401/14
C07D401/14
C07D403/04
C07D403/12
C07D403/12
C07D403/14
C07D405/06
C07D405/06
C07D405/14
C07D409/06
C07D409/12
C07D409/14
C07D413/12
C07D417/12
C07D417/12
C07D417/14
C07D471/04
C07D487/04
C07F9/6512
C07F9/6558
Patenti

A61K31/415
C07D231/56
A61K31/417
A61K31/472
C07D487/04
C07F9/6512
C07H7/04
A61K36/738
A61K36/738
C07K16/42
A61K31/417
A61K31/415
A61K31/472
A61K31/472
A61K31/415
C07D231/56
A61K31/472
A61K31/417
C07D487/04
C07C253/30
A61K31/472
C07D231/56
C07D231/56
C07D231/56
C07D231/56
C07F9/6512
C07D231/56
C07D231/56
C07F9/6512
C07D231/56
C07D231/56
A61K31/415
C07D231/56
C07D231/56
C07D231/56
C07D231/56
C07D231/56
C07D231/56
C07D417/12
C07D231/56
C07D231/56
C07D231/56
C07D487/04
C07F9/6512
C07F9/6512

(11,13)

902774 T1
902790 T1
902772 T1
902769 T1
902768 T1
902779 T1
902773 T1
902770 T1
902770 T1
902789 T1
902772 T1
902774 T1
902769 T1
902769 T1
902774 T1
902790 T1
902769 T1
902772 T1
902768 T1
902771 T1
902769 T1
902790 T1
902790 T1
902790 T1
902790 T1
902779 T1
902790 T1
902790 T1
902779 T1
902790 T1
902790 T1
902774 T1
902790 T1
902790 T1
902790 T1
902790 T1
902790 T1
902790 T1
902791 T1
902790 T1
902790 T1
902790 T1
902768 T1
902779 T1
902779 T1

(51)		

(51) osnoven

C07H15/20
C07H7/04
C07K16/42

C07H7/04
C07H7/04
C07K16/42

(11,13)

902773 T1
902773 T1
902789 T1

Pregledi

32

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

(73)
(51)

AGOURON PHARMACEUTICALS, INC.
C 07D 231/56,
A 61K 31/416,
A 61P 35/00,
C 07D 401/04, 401/06,
401/12, 401/14,
403/04, 403/12,
403/14, 405/06,
405/14, 409/06,
409/12, 409/14,
413/12, 417/12,
417/14, 471/04
(11,13) 902790 T1

(73)
(51)

AstraZeneca AB
C 07F 9/6512,
A 61K 31/661,
C 07D 401/14, 403/12,
C 07F 9/6558
(11,13) 902779 T1

(73)
(51)

Bristol-Myers Squibb Company
C 07H 7/04,
A 61K 31/70,
C 07H 15/20
(11,13) 902773 T1

(73)
(51)

CADILA HEALTHCARE LIMITED
C 07D 417/12
(11,13) 902791 T1

(73)
(51)

Diapharm Limited
C 07K 16/42,
A 61K 39/395

(73)

Hansen, Otto Torbjorn and
Hansen, Marianne
A 61K 36/738, 35/60
(11,13) 902770 T1

(51)

Les Laboratoires Servier
A 61K 31/472,
A 61P 25/00, 3/04, 35/00,
C 07D 217/16
(11,13) 902769 T1

(73)
(51)

Les Laboratoires Servier
C 07C 253/30
(11,13) 902771 T1

(73)
(51)

Novalar Pharmaceuticals, Inc.
A 61K 31/417, 47/12,
A 61P 43/00
(11,13) 902772 T1

(11,13) 902789 T1

(73)
(51)

ISOTECHNIKA INC.		
C07H 15/04
(11,13) 902781 T1
C07D 498/18
A61F 2/02
A61K 31/436

(73)
(51)

Laboratoires Serono SA
A 61K 31/415,
A 61P 15/08, 3/10,
C 07D 405/06
(11,13) 902774 T1

(73)
(51)

Les Laboratoires Servier
C 07D 487/04,
A 61K 31/498,
A 61P 9/10
(11,13) 902768 T1

Pregledi

(73)
(51)

Patenti

Glasnik
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PROMENA
(11)
901565
(73) GEM Pharmaceuticals, LLC
200 Randolph  Avenue   Huntsville,
Alabama 35801, US

(11)
901755
(73) Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE

PRENOS
(11)
901905
(73) H. LUNDBECK A/S
OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK

Patenti

Promeni, prenos, prestanok na va`ewe

34

Glasnik
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prestanok na va@ewe na patentot
(11)
900688
(73) Божидар Миљовски
МАТТИС   Енжењерска Група, МАТТИС
Просторна Решетка, 1 Olcott Way, Ridgefield, CT
06877 USA, MK

Promeni, prenos, prestanok na va`ewe

Patenti

Glasnik,

PRIJAVi
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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

36

Glasnik,

(21)
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20080021

(45)

30/04/2009

(22)

03/11/2008

(28)

8(осум) дизајни, дводимензионални

(72)

Зоран Стојковски

(73)

Друштво за производство, трговија и услуги БОНД
ДООЕЛ Зоран увоз-извоз

(74)

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

(51)

05-05

(54)

ДЕЗЕНИ НА КРПИ, ПРОСТИРКИ И БРИШАЧИ

ул.”Индустриска” бб, 1320 Делчево, MK

4.1

5.1

1.1

6.1

2.1

7.1

3.1

8.1
20080021

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20080022

(45)

30/04/2009

(22)

03/11/2008

(28)

48(дизајни), дводимензионални

(72)

Зоран Стојковски

(73)

Трговско друштво за вработување на инвалидни
лица-заштитно друштво за производство, трговија
и услуги ФРОТЕКС КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз
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ул. ”Индустриска” бб, 2320 Делчево, MK
(74)

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

(51)

05-05

(54)

ДЕЗЕНИ НА КРПИ И ПРЕКРИВКИ

4.1

5.1
1.1

6.1
2.1

3.1

Industriski dizajn

7.1

20080022

38

Glasnik,
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8.1

9.1

10.1

11.1

20080022

12.1

13.1

14.1

15.1

Industriski dizajn

Glasnik,

16.1

17.1

18.1

19.1

Industriski dizajn
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20.1

21.1

22.1

23.1

20080022

40

Glasnik,
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24.1

25.1

26.1

27.1

20080022

28.1

29.1

30.1

31.1

Industriski dizajn

Glasnik,
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32.1

33.1

34.1

35.1

Industriski dizajn

41

36.1

37.1

38.1

39.1

20080022

42

Glasnik,
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40.1

44.1

45.1

41.1

46.1

42.1

43.1

47.1

48.1
20080022

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20090001

(45)

30/04/2009

(22)

21/01/2009

(28)

1(еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Ilian Hristov Lesev, BG

(73)

ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о,
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Перо Наков бб, (МЗТ-Опрема), 1000 Скопје, MK
(74)

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

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ ЗА КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ

Industriski dizajn

20090001

44

Glasnik,

(21)
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20090002

(45)

30/04/2009

(22)

21/01/2009

(28)

32(триесетидва) дизајна, тродимензионални

(30)

974449-0001-32  21/07/2008  EM

(72)

Dominic Flic; Peter Respondek и Caroline Seifert

(73)

Deutsche Telekom AG

7.1

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(74)

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

(51)

14-03

(54)

ТЕЛЕФОН
8.1

1.1
9.1
10.1

2.1

11.1
12.1

3.1

13.1
14.1
4.1

15.1
16.1
5.1

19.1

6.1

20090002

17.1

18.1

Industriski dizajn

Glasnik,
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20.1

21.1

21.2

21.5

21.3

21.4

21.6

22.2

22.1

22.3
23.1

22.4

23.2
22.5

22.6

24.3
25.1
23.3

23.4

23.5

25.2

Industriski dizajn

23.6

24.1

24.2

24.4

20090002

46

Glasnik,

25.3

26.4
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25.4

27.1

26.2

26.1

27.2

27.3

26.3

27.4

29.1

28.1

28.2

28.4

28.3

29.4

30.1

29.2

29.3

30.2
29.5

20090002

Industriski dizajn

Glasnik,

32.1

31.1

31.2

32.2

(21)

20090005

(28)

1(еден) дизајн, тодимензионален

(72)

Горан Антевски;

(45)

30/04/2009

(22)

13/02/2009

16/2
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32.3

32.4

Љубомир Јовчевски и
Тасески Ристо
(73)

Раде Кончар - ТЕП
ул. III Македонска бригада б.б.  Скопје, MK

(51)

25-02

(54)

ЕЛЕМЕНТ ЗА ВЕНТИЛАЦИЈА

Industriski dizajn

20090005
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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)

20080021
20080021
20090001

(51)

05-05
05-05
09-01

(21)

20090002
20090005

(51)

14-03
25-02

PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA DIZAJN
(73)
(21)
(73)

(21)

Друштво за производство, трговија и
услуги БОНД ДООЕЛ Зоран увоз-извоз
20080021

(73)
(21)

ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о,
20090001

Трговско друштво за вработување 		
на инвалидни лица-заштитно друштво
за производство, трговија и услуги 		
ФРОТЕКС КОМПАНИ ДООЕЛ 		
увоз-извоз
20080022

(73)
(21)

Deutsche Telekom AG
20090002

(73)
(21)

Раде Кончар - ТЕП
20090005

Pregledi

Industriski dizajn

Glasnik,

Industri ski
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di zajn

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

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

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data

Industriski dizajn
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(11)

00570

(45)

30/04/2009

(21)

20080009

(22)

21/05/2008

(18)

21/05/2013

(28)

1(еден) дизајн, тродимензионален

(72)

КОСТАДИНОВ, Димитар (ул. Козле-9 бр.10,
1000 Скопје)

(73)

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

(74)

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

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

00570

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00573

(45)

30/04/2009

(21)

20080014

(22)

11/07/2008

(18)

11/07/2013

(28)

2(два) дизајна, тродимензионалени

(72)

Dimitrov, Velimir Ivanov (No.21, D-r. Petar Beron Str.,
9700 Shumen)

16/2
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and Brezin, Ilian Iordanov (No.19, Skopie Str. et. 4,
ap. 10, 9700 Shumen)
(73)

„Pavel and Sons” LTD
No. 12, Madara Bld., 9700 Shumen, BG

(74)

Гавриловска
Александра,
адвокат  
Партизански одреди бр. 103/26 1000 Скопје

(51)

13-02

(54)

МОНТАЖНА ТРАНСФОРМАТОРСКА ПОДСТА–
НИЦА

Industriski dizajn

бул.

00573

52

Glasnik,
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(11)

00571

(45)

30/04/2009

(21)

20080015

(22)

24/07/2008

(18)

24/07/2013

(28)

1(еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Бојан Ковачевски (ул. Партизанска бб, 6330
Струга)

(73)

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

(74)

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

(51)

12-06

(54)

ЧАМЕЦ

00571

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00572

(45)

30/04/2009

(21)

20080017

(22)

28/07/2008

(18)

28/07/2013

(28)

1(еден) дизајн, тродимензионален

(30)

883467/0001  21/02/2008  EM

(72)

Marcin URBANEK (Lesna 22/4   05-827 Grodzisk
Mazowiecki) and
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Kamil ZAWADKA (Dworska 4/39   05-825 Grodzisk
Mazowiecki)
(73)

MARS POLSKA SP.Z.O.O.
Kozuszki Parcel 42, 96-500 Sochaczew, PL

(74)

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

(51)

01-01

(54)

КОЛАЧЕ

Industriski dizajn

00572

54
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IndustriPREGLEDI
ski di zajn
PREGLED NA OBJAVENI DIZAJNI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI
DIZAJN
(51)
(11)

(51)
(51)

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

09-01
13-02

(11)
(11)

00570
00573

(51)
(51)

12-06
01-01

(11)
(11)

00571
00572

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

(11)

Претпријатие за инженеринг, 		
проектирање, монтажа, 			
производство и трговија КОДИНГ 		
ДООЕЛ Скопје
00570
(21)
20080009

(73)
(11)

“Pavel and Sons” LTD
00573
(21)

(73)

Pregledi

20080014

(11)

Заштитно трговско друштво за 		
производство, трговија и услуги
“УНИПЛАСТ БК” увоз-извоз дооел Струга
00571
(21)
20080015

(73)
(11)

MARS POLSKA SP.Z.O.O.
00572
(21)

(73)

20080017

Industriski dizajn
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PRODOL@UVAWE
(111)
00186
00187
00424

Industriski dizajn

(186)
17/02/2014
17/02/2014
04/02/2014

Prodol`uvawa, promeni, prenosi

56

Glasnik,

16/2

str. 56-135 april 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 2006/476

str. 56-135 april 2009 Skopje

(220) 25/04/2006

(551) индивидуална

(442) 30/04/2009

(510, 511)

(731) Трговско друштво „С енд Б Трејд” ДООЕЛ
Скопје

57

кл. 9  апарати за снимање, пренос и репродукција
на тон и слика; апарати за обработка на податоци
и компјутери; снимени и

ул. Владимир Комаров бр. 18/а-1/16, MK

неснимени носачи на податоци, посебно магнетни
и оптички медии за меморирање, ЦД, ЦД-ром,
ДВД и полупроводни чипови; смарткартички;
СИМ-картички за мобилни телефони; мобилни
телефони, рачни компјутери и ПДА (персонален
дигитален асистантс), модеми, картици со
просечни точки за мобилни радио мрежи,
уреди за слободно разговарање и слушалки во
комбинација со микрофон; софтвер за мобилни
телефони и уреди за мобилни радио мрежи, како
меморирани, така и спуштено полнење;

(540)

(591) повеќе нијанси на темно и светло сина, модра и
бела

кл. 16    уреди за печатница; прирачници, фор–
мулари за нарачки и сметководство, печатени
вредносни картици и бонови (доколку се содржат
во класа 16); сите горе наведени стоки посебно за
услуги за мобилни радија;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 минерална и сода вода
(210) TM 2007/771

16/2

кл. 35 реклама; работи за јавност;
кл. 38   телекомуникација; мобилна-радио теле–
фонска услуга; ГСМ- и УМТС мобилна радио
услуга; пренесување на вести, односно новини и
слики, посебно со помош на CMC- и. ММС-услуги;
спремност за известувачки-технички пристап кон
интернет, исто така и преку мобилни радио мрежи;
електронско посредување при пријави, односно
огласи;

(220) 08/08/2007
(442) 30/04/2009

(731) БЛУ ЛАЈН ДООЕЛ Скопје
Бул. АСНОМ 56 /2 -29 , Скопје, MK
(540)

кл. 41   усовршување; разонода; спортски и
културни активности;
кл. 42 составување на програми за обработка на
податоци; ЕДВ- услуги,    имено    составување    на   
ВЕБ   страници   за    интернет; посредување за
време на пристап кон бази на податоци, посебно
во интернет; давање на domain-names (услуги од
интернет-провајдер);
(591) портокалова и црна

(210) TM 2008/697

(551) индивидуална

(442) 30/04/2009

(510, 511)
кл. 24   текстил и текстилни производи кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревет и
маси
кл. 25  облека, чевли и капи
(210) TM 2007/840

(220) 20/06/2008

(220) 27/08/2007
(442) 30/04/2009

(731) Park Hospitality Worldwide LLC
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
(540)

(731) mobilkom austria Aktiengesellschaft
Obere Donaustrasse 29 A-1020 Wien , AT
(740) Бајалски Димитар, адвокат  Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр.
72/1-1 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, портокалова, зелена, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на хотели, барови и ресторани;
услуги на резервирање соби

Trgovski marki
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(210) TM 2008/762

(220) 01/07/2008

(210) TM 2008/868

(442) 30/04/2009
(731) Друштво за производство, градежништво,
трговија и услуги ФОНКО ИНТ ДОО експортимпорт Скопје
ул.Скупи 3-а, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул. ”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

(220) 25/07/2008
(442) 30/04/2009

(731) GROUPE ESRA
135 Avenue Felix Faure - 75015 PARIS, FR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(540)

BUCEPHALL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33   алкохол (овошен екстракт со алкохол),
алкохол од нане, алкохолни екстракти, алкохолни
есенции, алкохолни пијалаци (со исклучок на
пиво), алкохолни пијалаци што содржат овошје,
алкохолни пијалаци, аперитиви, вино, виски,
дестилирани пијалаци, дигестиви /алкохол и
ликер/, јаболкова ракија, коктели, ликери,  ликери
/горчливи/, медовина /пијалок од вода и мед/, нане
(алкохол од нане), ракија
кл. 39   амбалажирање производи, изнајмување
ладилници,   дистрибуција на    вода,    испорака
/дистрибуција/
на
производи,
магацини
(изнајмување   магацини), превознички /шпе–
диторски/ услуги, складирање, складирање
(упатства за складирање), складирање   стока,
цевоводи (превоз по цевоводи)
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување
(210) TM 2008/763

(220) 01/07/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво за производство, градежништво,
трговија и услуги ФОНКО ИНТ ДОО експортимпорт Скопје
ул.Скупи 3-а, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

TREZOR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохол (овошен екстракт со алкохол),
алкохол од нане, алкохолни екстракти, алкохолни
есенции, алкохолни пијалаци (со исклучок на
пиво), алкохолни пијалаци што содржат овошје,
алкохолни пијалаци, аперитиви, вино, виски,
дестилирани пијалаци, дигестиви /алкохол и
ликер/, јаболкова ракија, коктели, ликери,  ликери
/горчливи/, медовина /пијалок од вода и мед/, нане
(алкохол од нане), ракија
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци

TM 2008/762

(591) бела, црна, сива и темно црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти; апарати и инструменти
за водење, дистрибуирање, трансформирање,
акумулирање, подесување или управување со
електрична струја; апарати за снимање, пренос
или репродукција на звук или слика; магнетни
носачи на податоци, дискови за снимање; апарати
за игри прилагодени за употреба со надворешен
екран или монитор, апарати за обработка на
податоци и компјутери, аудиовизуелни апарати и
инструменти; филмови ; изложени, аудио и видео
касети, магнетски ленти и видео ленти, аудиовидео
компакт дискови, ЦД ромови, компјутерски
софтвер, наснимени, наочари (оптика)
кл. 16 хартија, картон и производи од тие
материјали, посебно книги за пишување и цртање,
албуми, мапи за хартии, печатарски производи,
книги, весници, списанија, магазини; фотографии,
држачи за фотографии; прибор за пишување,
посебно хартија, пликоа (канцелариски прибор);
вреќи (пликоа, кесички) од хартија или пластика;
за пакување, блокови за печатење; налив перо,
блокови (канцелариски прибор), блокови за
пишување, картички, држачи за чековни книшки,
налепници
(канцелариски
прибор);
карти;
портрети; постери
кл. 35 огласување и рекламирање; деловно
управување;
деловна
администрација;
канцелариски работи; директно огласување
преку маил (електронска пошта); договарање
претплата на весници за други; комерцијални и
деловни информации, совети, сметководство;
репродукција
на
документи;
агенции
за
вработување; компјутеризирано управување со
списи; организирање изложби за комерцијални
или рекламни цели; деловно управување со
изложби за комерцијални цели
кл. 41 обука; стручно оспособување; забава;
организирање на изложби за културни или
едукациски
цели,
организирање
забави,
претстави, натпревари (едукација или забава);
радијска или телевизиска забава; позајмување
читални (библиотеки); публикација на текстови,
освен текстови за јавност, публикација на книги,

Trgovski marki

Glasnik,

публикација на електронски книги и онлајн журнали,
звучни и/или визуелни мултимедиуми; продукција
на радиски и телевизиски програми, продукција на
звучни и/или визуелни мултимедијални програми;
телевизиска забавна продукција, филмска
продукција на видео касети; изнајмување видео
касети , изнајмување видео камери, изнајмување
видео рекордери, изнајмување звучни снимки,
изнајмување филмски филмови, продукција на
претстави, продукција на филмови, изнајмување
филмски проектори и опрема, изнајмување
сценарија за сцена; моделирање за уметници;
кино презентации, видео снимање; фотографии;
услуги на продажба на карти (забава)
(210) TM 2008/983
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кл. 32   пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и деуги препарати за
производство на пијалаци
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрит
кл. 35   услуги за продажба на големо и мало
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, месо, риба,
живина и дивеч, месни преработки, конзервирано,
сушено и и варено овошје и зеленчук, желе,
џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи,
масла за јадење и масти, кафе, чај, какао, шеќер,
ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно, и
производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет,
сосови (како мирудии), мирудии, мраз, пиво,
минерална и сода вода и други безалкохолни
пијалаци, пијапаци од овошје и овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалаци, алкохолни пијалаци (освен пиво), тутун,
производи за пушачите, кибрит

(442) 30/04/2009
(731) СЕКЈУРИКОМ МАК ДОО
ул.Никола Вапцаров 13-а Скопје, MK
(540)

(591) црвена и црна
(551) индивидуална
кл. 44   услуги за надворешно и внатрешно
одржување на хигиената

(210) TM 2008/999

кл. 45 безбедносни услуги за заштита на имоти и
лица, лични и општествени услуги што се даваат
на трети лица

(731) Лотус Груп ДООЕЛ Скопје

(210) TM 2008/998

(220) 07/08/2008
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печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз

(220) 06/08/2008

(510, 511)

16/2

(220) 07/08/2008
(442) 30/04/2009

ул.Перо Наков бб(Стар Кванташки), Скопје,
MK
(540)

(442) 30/04/2009
(731) Лотус Груп ДООЕЛ Скопје
ул.Перо Наков бб(Стар Кванташки), Скопје,
MK

(591) сина и жолта
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)

(591) сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препаратп за нега на забите
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно, и производи од жито,
леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за

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, препаратп за нега на забите
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно, и производи од жито,
леб, 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 деуги препарати за
производство на пијалаци

TM 2008/999
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кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) TM 2008/1012

кл. 34  тутун, производи за пушачите, кибрит
кл. 35   услуги за продажба на големо и мало
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, месо, риба ^кивина и
дивеч, месни преработки, конзервирано, сушено
и и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла
за јадење и масти, кафе, чај, какао, шеќер,
ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно, и
производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет,
сосови (како мирудии), мирудии, мраз, пиво,
минерална и сода вода и други безалкохолни
пијалаци, пијапаци од овошје и овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалаци, алкохолни пијалаци (освен пиво), тутун,
производи за пушачите, кибрит
(210) TM 2008/1000

(442) 30/04/2009
(731) Мирјана Стеннес
ул.Варшрвска 17/4-9, Скопје, MK
(740) МИРЈАНА   МАРКОВСКА, адвокат   ул. „Орце
Николов” бр. 75, 1000, Скопје
(540)

SIMPLY DELICIOUS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти
кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 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

(220) 07/08/2008
(442) 30/04/2009

(731) Лотус Груп ДООЕЛ Скопје

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување

ул.Перо Наков бб(Стар Кванташки), Скопје,
MK
(540)

(220) 07/08/2008

(210) TM 2008/1032

(220) 12/08/2008
(442) 30/04/2009

(731) SISTEC HOLDING AD
51, James Baucher Blvd. 1505 Sofia, BG
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(591) светло сина, темно сина и бела
(591) сина и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32  минерална и сода вода и други безалкохолни
пијалаци, пијалаци од овошје, и овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалаци
кл. 35   услуги при продажба на големо и мало
на минерална и сода вода и други безалкохолни
пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалаци

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 научни апарати и инструменти вклучително
апарати за телекомуникации, сигнализирање,
контрола (инспекција), и настава; магнетски
носачи на податоци, акустични дискови;
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, компјутери, сервери и
софтвер за телекомуникации, полупроводници,
микропроцесори, интегрлрани кола, компјутер
за микро-програмирање, софтвер, компјутерски
мемории; компјутерска периферија, единици
за обрабстка на податоци, и нивните делови;
електронски апарати и опрема за далечински
поврзување до компјутерска мрежа и/или
телекомуникациите
услуги на осигурување, финансиски
кл. 36
работи, монетарни работи, работи поврзани за

TM 2008/1000

Trgovski marki

Glasnik,

недвижен имот, финансиски анализи, банкарски
услуги, верификација на чекови, верификација на
кредитни картички, работа со компензација или
менувачници, финансиски консултации, услуги за
кредитни картички, услигу за банкарски  картички,  
услуги   за дебитни   картички,   компјутерски
услуги за финансиски трансакции он-лајн и на
продажното место
кл. 38 телекомуникациски услуги, пристап до
компјутерски мрежи вклучително банкарство на
продажно место и автоматски дистрибутивни
мрежи на готовина
(210) TM 2008/1042

(220) 12/08/2008
(442) 30/04/2009

(731) Daikin Industries, Ltd.
Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-nishi 2chome, Kita-ku, Osaka, JP
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕК–
ТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

SKY AIR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 апарати и инсталации за климатизација на
воздух; апарати и инсталации за прочистување
на воздух; разменувачи на топлина; единици за
управување со воздух; единици за вентилаторски
калеми; апарати и инсталации за чистење на
воздух; филтери за климатизација на воздух;
апарати за јонизирање за пречистување на воздух;
електрични вентилатори; апарати и инсталации
за вентилирање; апарати и инсаталации за
ладење на воздух; апарати и инсталации за
развлажнување; апарати и инсталации за
одземање влажност; апарати и инсталации за
сушење; апарати и инсталации за отстранување
на реа; делови, монтажа и опрема за претходно
споменатите производи
(210) TM 2008/1124

(220) 22/08/2008
(442) 30/04/2009

(731) ТОЗ-МК ДООЕЛ Скопје
ул. 3-та Македонска бригада бр. 76, 1000 Скопје,
MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат  
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

Trgovski marki
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(591) бела, зелена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2
хемиски производи за фотографија,
размножување, копирање и печатење; развивачи,
тонери, фиксери, супстанци за фиксирање,
печатарски бои; пигменти за печатење, тонери за
употреба во касети, касета со тонер за фотокопир
машини, факсови, печатарски машини и печатачи;
бои за употреба во касети; бои; бои за употреба
во касети со валци
кл. 16 адреси (апарати за печатење адреси),
адреси (клишиња за адреси), адреси (печати со
адреси), адреси (плочки со адреси) за апарати за
адреси, албуми, амбалажа (хартија за амбалажа),
амбалажа за шишиња /картонска или хартиена/,
амбалажирање, аритметички табели, атласи,
бележници, биолошки примероци за микроскопија
/образовен материјал/, блокови за цртање,
блокови /карнети/, блокови /хартиени производи/,
бришачи за пера, бришачи за раце /хартиени/,
бришење (гумички за бришење), бришење
(модели за бришење), бришење (производи за
бришење), брошури, весници, визкоза (фолија од
вискоза), вињети (апарати за украсување со
вињети), водени боички /акварел/, восок за
моделирање /не е за забарска употреба/, восок за
печатење, впивачи, впишувачи /апарати/ (хартија
за впишувачи), врвки за машини за пишување,
вреќи за отпадоци од хартија или пластика,
вреќички /обвивки, џебови/ за амбалажирање /од
хартија
или
пластичен
материјал/,
галванопластика, географски карти, глина за
моделирање, глобуси /земјини топки/, графички
прикази, графички слики, графички цртежи, грбови
/хартиени печати/, гумени напрстоци /канцелариски
прибор/, гуми за бришење, гуми за поврзување
акти, гумирана ткаенина за производи од хартија
или за домаќинство, гумирани ленти /хартиени
производи/, летва за сложување /типографија/,
декоративни вазни од хартија за цвеќе, дијаграми,
дрвена   хартија,  држачи   за   лепливи          ленти
/канцелариски прибор/, држач за моливи, дупчени
картони за ткајачки разбои, дупчење (канцелариски
апарати за дупчење), електрокардиографи
(хартија за електрокардиографи), етикети (рачни
апарати за ставање етикети), етикети /не се од
ткаенина/, завеси од хартија, златни пера за
пишување,
знаменца,
бајраче
/хартиени
производи/, знамиња /хартиени/, знаци /бројки и
букви/, известување /хартиени производи/, јавачи
на картички од картотека, јаглен за цртање
(моливи), календари, календари на кои им се
кинат
листовите,
календари
/годишни/,
каменопечати со боја, канцелариски спојувалки,
канцелариски ножеви за бришење /радирање/,
канцелариски прибор со исклучок на мебел,
канцелариски спојувачки, карти, карти за играње,
картон /хартија од дрвена смеса/, картонски кутии
за шапки, картонски производи, картонски цевки,
каталози, катници за цртање, квасилки за  марки
/канцелариски/, квасилки /канцелариски прибор/,
клинчиња со плосната глава /тапуски/, книги, книги
(ознаки за страници на книги), книшки /работни
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книшки, пасоши и тн, компјутерски пишувачи
(ленти со боја за пишувачи), конец за врзување
книги, контрола (жетони за контрола), конфети,
копци за држачи за пера, корекција (боја за
корегирање), корици за неповрзани списанија,
кошници за писма, креда (наставки за креда),
креда за одбележување, креда за пишување,
кројачки креди, крукчиња за придржувања на
прибор за пишување, крукчиња за хартија за маса,
крунички, кутии за сликарски бои /училишен
прибор/, кутии за хартиени производи /канц–
елариски артикли/, кутии од картон или од хартија,
лепенка /картон/, лепило за производи од хартија
или за домаќинство, лепило за производи од
хартија или за домаќинство, лепливи материи за
хартиени производи или за домаќинство, лепливи
ленти за хартиени производи или за домаќинство,
лигавчиња од хартија /на деца околу врат за да не
се извалкаат/, листови /хартиени производи/,
мали печати /нотарски потписи/, мапи за
пишување, маси за гравирање, маси за цртање,
маслена хартија, мастилници, мастило, матрици
за размножување /шаблони/, машини за
пишување, машини за пишување (типки за машини
за пишување), меурчести листови   /од пластика/  
/за амбалажа/, микробранови (пластични кеси за
подготвување
храна
со
микробранови),
моделирање (пластична маса за моделирање),
моливи, моливи (апаратчиња за острење моливи),
моливи (графитни влошки за моливи), моливи
(наставки за моливи), моливи од шкрилец, моливи
/острилки/, налив-перо, наслони за рака за сликар,
натписни плочки од хартија или картон, нацрти,
нацрти (апарати за трасирање, за нацрти), ножеви
за растегнување или превивање хартија /кан–
целариски прибор/, ножеви за хартија /кан–
целариски прибор/, нотеси за вметнување,
нумератори, обвивки (канцелариски уреди за
затворање на обвивките), обвивки за шишиња /од
хартија или картон/, обвивки /хартиени производи/,
обвивки,
корици
/хартиени
производи/,
образование (опрема за образование) во вид на
игри, образовна опрема /со исклучок на апаратите/,
обрасци, ознаки /натписи/ од хартија или картон,
олеографија, папки (фина бела хартија), папки за
документи, папки  /канцелариски прибор/,   папки
/хартиени производи/, пастели /моливи/, паус
хартија, пелени од хартија или целулоза за
еднократна употреба, пелени-гакички од хартија
или целулоза за еднократна употреба, пергамент
хартија, перници, перничиња за печати, пера
(бришачи за пера), пера за извлекување на линии,
пера за пишување, пера за цртање, пера /кан–
целариски артикли/, песнарица, печатарски букви,
печатарски производи, печатен материјал /печа–
тници/, печатење (канцелариски апарати за
печатење), печатење (смеси за печатење),
печатење (тесто за печатење), печатење (уреди
за ставање печати), печати (кутии за печати),
печати (статив за печати), печати со адреси,
печати /жиг/, печати /жиг/ (подлоги за ставање
печати /жигови/), печатници (подвижни печатници)
/канцелариски артикли/, печатници /печатени
работи/, писма (хартија за писма), пишување
(подлоги за пишување), плакати (плочи за
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поставување плакати) од хартија и картон, плакати
/постери/, пластична маса за моделирање,
пластични обвивки за пакување, плочи со адреси
(уреди за пишување адреси), плочки за пишување,
поврзување (прибор за поврзување), подлоги за
пишување, покривки за маса (хартиени),
поштенски карти, поштенски марки, прецртани
слики, прецрти, прибор за пишување, прибор за
цртање, примероци за копирање ракописи,
прирачници, притиснувачи за хартија, проспекти,
прошивачи на книги, прстени /тркалца/ за цигари,
публикации, разгледници, размножување (апарати
за размножување), размножување (апарати и
машини за размножување), размножување
(ткаенина за разнесување боја за апарати за
размножување),
рамки
за
сложување
(печатарство), растителен лепак /каучук/ за
производи од хартија или за домаќинство,
регистри /книги/, репродуцирање (апарати за
репродукција) /канцелариски артикли/, рибини
лепило за производи од хартија или за
домаќинство, саатници (печатени саатници) /воз–
ни редови/, садови за боја, самокопирачка хартија,
самолепливи артикли за хартииници, самолепливи
ленти за производи од хартија или домаќинство,
светлечка хартија, сликарски ногарки, сликарски
палети, сликарски платна, сликарски цилиндри,
слики, сметала (хартиени ленти или картички за
впишување на компјутерски програми), спојничиња
(апарати за зацврстување со спојничиња) /кан–
целариски прибор/, сребен лепак за производи од
хартија или за домаќинство, стативи стегачи за
книги, статуи /фигури/ од каширана хартија,
стеатит /креда за кројачи/, театарска кулиса,
одгледувалиште за животни (вивариум), технички
израмнувачи, течности за корекција /канцелариски
прибор/, ткаенина за поврзување, топчиња за
хемиски моливи, тушеви /бои/, украсни подлоги
од хартија, уметнички слики /платна/ урамени или
неурамени, уреди за режење хартија /канцелариски
прибор/, училишен прибор, училишни плочи,
училишни плочки од шкрилец, филтерен материјал
/хартија/, филтерна ткаенина за печатарство /не е
од текстил/, филтер-хартија, филтри од хартија за
кафе, фотографии, фотографии (стативи за
фотографии), фотографирање, франкирање
(апарати за франкирање) /за лепење поштенски
марки или за печатење текст-поштарина платена/,
футроли за кројки, хартиени вреќички, хартиени
или целулозни пелени /за еднократна употреба/,
хартиени крпчиња за симнување шминка,
хартиени ленти,   хартија,   хартија за   копирање
/карбон хартија/, хартија за радиограми,
хектографи, хемиски моливи (топчиња за хемиски
моливи),
хигиенска
хартија,
хистолошки
примероци /образовен материјал/, целулоза
(листови на преработена целулоза за пакување),
цилиндри за машини за пишување, цртање
(инструменти за цртање), цртање (прибор за
цртање), чаршави од хартија, чаршави од хартија,
часописи, челични букви, челични пера,
четириаголни израмнувала, четки, четки /кистови/,
џебни шамичиња /хартиени/, шаблони,  шаблони
/хартиени производи/, шапирографи /апарати за
размножување/ (ткаенина натопена со боја за
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апарати за размножување /шапирографи/),
шестари, шестари (прибор за цртање криви),
шестари за цртање, шиење облека (кројки за
шиење облека), шишиња (амбалажа за шишиња)
од картон или хартија, шишиња (обвивки за
шишиња) од картон или хартија, шишиња
(подлошки за шишиња) од хартија, шкрилец
(моливи од шкриле), шпули за ленти за нанесување
печатарски бои
кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со:
хемиски производи за фотографија, размножување,
копирање и печатење; развивачи, тонери,
фиксери, супстанции за фиксирање, печатарски
бои; пигменти за печатење, тонери за употреба во
касети, касета со тонер за фотокопир машини,
факсови, печатарски машини и печатачи; бои за
употреба во касети; бои; бои за употреба во касети
со валци, адреси (апарати за печатење адреси),
адреси (клишиња за адреси), адреси (печати со
адреси), адреси (плочки со адреси) за апарати за
адреси, албуми, амбалажа (хартија за амбалажа),
амбалажа за шишиња /картонска или хартиена/,
амбалажирање, аритметички табели, атласи,
бележници, биолошки примероци за микроскопија
/образовен материјал/, блокови за цртање,
блокови /карнети/, блокови /хартиени производи/,
бришачи за пера, бришачи за раце /хартиени/,
бришење (гумички за бришење), бришење
(модели за бришење), бришење (производи за
бришење), брошури, весници, визкоза (фолија од
вискоза), вињети (апарати за украсување со
вињети), водени боички /акварел/, восок за
моделирање /не е за забарска употреба/, восок за
печатење, впивачи, впишувачи /апарати/ (хартија
за впишувачи), врвки за машини за пишување,
вреќи за отпадоци од хартија или пластика,
вреќички /обвивки, џебови/ за амбалажирање /од
хартија
или
пластичен
материјал/,
галванопластика, географски карти, глина за
моделирање, глобуси /земјини топки/, графички
прикази, графички слики, графички цртежи, грбови
/хартиени печати/, гумени напрстоци /канцелариски
прибор/, гуми за бришење, гуми за поврзување
акти, гумирана ткаенина за производи од хартија
или за домаќинство, гумирани ленти /хартиени
производи/, летва за сложување /типографија/,
декоративни вазни од хартија за цвеќе, дијаграми,
дрвена хартија, држачи за лепливи ленти /кан–
целариски прибор/, држач за моливи, дупчени
картони за ткајачки разбои, дупчење (канцелариски
апарати за дупчење), електрокардиографи
(хартија за електрокардиографи), етикети (рачни
апарати за ставање етикети), етикети /не се од
ткаенина/, завеси од хартија, златни пера за
пишување,
знаменца,
бајраче
/хартиени
производи/, знамиња /хартиени/, знаци /бројки и
букви/, известување /хартиени производи/, јавачи
на картички од картотека, јаглен за цртање
(моливи), календари, календари на кои им се
кинат
листовите,
календари
/годишни/,
каменопечати со боја, канцелариски спојувалки,
канцелариски ножеви за бришење /радирање/,
канцелариски прибор со исклучок на мебел,
канцелариски спојувачки, карти, карти за играње,
картон /хартија од дрвена смеса/, картонски кутии
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за шапки, картонски производи, картонски цевки,
каталози, катници за цртање, квасилки  за марки
/канцелариски/, квасилки /канцелариски прибор/,
клинчиња со плосната глава /тапуски/, книги, книги
(ознаки за страници на книги), книшки /работни
книшки, пасоши и тн, компјутерски пишувачи
(ленти со боја за пишувачи), конец за врзување
книги, контрола (жетони за контрола), конфети,
копци за држачи за пера, корекција (боја за
корегирање), корици за неповрзани списанија,
кошници за писма, креда (наставки за креда),
креда за одбележување, креда за пишување,
кројачки креди, крукчиња за придржувања на
прибор за пишување, крукчиња за хартија за маса,
крунички, кутии за сликарски бои /училишен
прибор/, кутии за хартиени производи /кан–
целариски артикли/, кутии од картон или од
хартија, лепенка /картон/, лепило за производи од
хартија или за домаќинство, лепило за производи
од хартија или за домаќинство, лепливи материи
за хартиени производи или за домаќинство,
лепливи ленти за хартиени производи или за
домаќинство, лигавчиња од хартија /на деца околу
врат за да не се извалкаат/, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маси за гравирање, маси за цртање,
маслена хартија, мастилници, мастило, матрици
за размножување /шаблони/, машини за
пишување, машини за пишување (типки за машини
за пишување), меурчести   листови /од пластика/
/за амбалажа/, микробранови (пластични кеси за
подготвување
храна
со
микробранови),
моделирање (пластична маса за моделирање),
моливи, моливи (апаратчиња за острење моливи),
моливи (графитни влошки за моливи), моливи
(наставки за моливи), моливи од шкрилец, моливи
/острилки/, налив-перо, наслони за рака за сликар,
натписни плочки од хартија или картон, нацрти,
нацрти (апарати за трасирање, за нацрти), ножеви
за растегнување или превивање хартија /кан–
целариски прибор/, ножеви за хартија /кан–
целариски прибор/, нотеси за вметнување,
нумератори, обвивки (канцелариски уреди за
затворање на обвивките), обвивки за шишиња /од
хартија или картон/, обвивки /хартиени производи/,
обвивки,
корици
/хартиени
производи/,
образование (опрема за образование) во вид на
игри, образовна опрема /со исклучок на апаратите/,
обрасци, ознаки /натписи/ од хартија или картон,
олеографија, папки (фина бела хартија), папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки /
хартиени производи/, пастели /моливи/, паус
хартија, пелени од хартија или целулоза за
еднократна употреба, пелени-гакички од хартија
или целулоза за еднократна употреба, пергамент
хартија, перници, перничиња за печати, пера
(бришачи за пера), пера за извлекување на линии,
пера за пишување, пера за цртање, пера /кан–
целариски артикли/, песнарица, печатарски букви,
печатарски производи, печатен материјал /печа–
тници/, печатење (канцелариски апарати за
печатење), печатење (смеси за печатење),
печатење (тесто за печатење), печатење (уреди
за ставање печати), печати (кутии за печати),
печати (статив за печати), печати со адреси,
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печати /жиг/, печати /жиг/ (подлоги за ставање
печати /жигови/), печатници (подвижни печатници)
/канцелариски артикли/, печатници /печатени
работи/, писма (хартија за писма), пишување
(подлоги за пишување), плакати (плочи за
поставување плакати) од хартија и картон, плакати
/постери/, пластична маса за моделирање,
пластични обвивки за пакување, плочи со адреси
(уреди за пишување адреси), плочки за пишување,
поврзување (прибор за поврзување), подлоги за
пишување, покривки за маса (хартиени),
поштенски карти, поштенски марки, прецртани
слики, прецрти, прибор за пишување, прибор за
цртање, примероци за копирање ракописи,
прирачници, притиснувачи за хартија, проспекти,
прошивачи на книги, прстени /тркалца/ за цигари,
публикации, разгледници, размножување (апарати
за размножување), размножување (апарати и
машини за размножување), размножување
(ткаенина за разнесување боја за апарати за
размножување),
рамки
за
сложување
(печатарство), растителен лепак /каучук/ за
производи од хартија или за домаќинство,
регистри /книги/, репродуцирање (апарати за
репродукција) /канцелариски артикли/, рибини
лепило за производи од хартија или за
домаќинство, саатници (печатени саатници) /воз–
ни редови/, садови за боја, самокопирачка хартија,
самолепливи артикли за хартииници, самолепливи
ленти за производи од хартија или домаќинство,
светлечка хартија, сликарски ногарки, сликарски
палети, сликарски платна, сликарски цилиндри,
слики, сметала (хартиени ленти или картички за
впишување на компјутерски програми), спојничиња
(апарати за зацврстување со спојничиња) /кан–
целариски прибор/, сребен лепак за производи од
хартија или за домаќинство, стативи стегачи за
книги, статуи /фигури/ од каширана хартија,
стеатит /креда за кројачи/, театарска кулиса,
одгледувалиште за животни (вивариум), технички
израмнувачи, течности за корекција /канцелариски
прибор/, ткаенина за поврзување, топчиња за
хемиски моливи, тушеви /бои/, украсни подлоги
од хартија, уметнички слики /платна/ урамени или
неурамени, уреди за режење хартија /канцелариски
прибор/, училишен прибор, училишни плочи,
училишни плочки од шкрилец, филтерен материјал
/хартија/, филтерна ткаенина за печатарство /не е
од текстил/, филтер-хартија, филтри од хартија за
кафе, фотографии, фотографии (стативи за
фотографии), фотографирање, франкирање
(апарати за франкирање) /за лепење поштенски
марки или за печатење текст-поштарина платена/,
футроли за кројки, хартиени вреќички, хартиени
или целулозни пелени /за еднократна употреба/,
хартиени крпчиња за симнување шминка,
хартиени ленти,  хартија,  хартија  за    копирање
/карбон хартија/, хартија за радиограми,
хектографи, хемиски моливи (топчиња за хемиски
моливи),
хигиенска
хартија,
хистолошки
примероци /образовен материјал/, целулоза
(листови на преработена целулоза за пакување),
цилиндри за машини за пишување, цртање
(инструменти за цртање), цртање (прибор за
цртање), чаршави од хартија, чаршави од хартија,
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часописи, челични букви, челични пера,
четириаголни израмнувала, четки, четки /кистови/,
џебни шамичиња /хартиени/, шаблони,  шаблони
/хартиени производи/, шапирографи /апарати за
размножување/ (ткаенина натопена со боја за
апарати за размножување /шапирографи/),
шестари, шестари (прибор за цртање криви),
шестари за цртање, шиење облека (кројки за
шиење облека), шишиња (амбалажа за шишиња)
од картон или хартија, шишиња (обвивки за
шишиња) од картон или хартија, шишиња
(подлошки за шишиња) од хартија, шкрилец
(моливи од шкриле), шпули за ленти за нанесување
печатарски бои
(210) TM 2008/1125

(220) 22/08/2008
(442) 30/04/2009

(731) ТОЗ-МК ДООЕЛ Скопје
ул. 3-та Македонска бригада бр. 76, 1000 Скопје,
MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат   бул.
Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

TOZ-MK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2
хемиски производи за фотографија,
размножување, копирање и печатење; развивачи,
тонери, фиксери, супстанци за фиксирање,
печатарски бои; пигменти за печатење, тонери за
употреба во касети, касета со тонер за фотокопир
машини, факсови, печатарски машини и печатачи;
бои за употреба во касети; бои; бои за употреба
во касети со валци
кл. 16 адреси (апарати за печатење адреси),
адреси (клишиња за адреси), адреси (печати со
адреси), адреси (плочки со адреси) за апарати за
адреси, албуми, амбалажа (хартија за амбалажа),
амбалажа за шишиња /картонска или хартиена/,
амбалажирање, аритметички табели, атласи,
бележници, биолошки примероци за микроскопија
/образовен материјал/, блокови за цртање,
блокови /карнети/, блокови /хартиени производи/,
бришачи за пера, бришачи за раце /хартиени/,
бришење (гумички за бришење), бришење
(модели за бришење), бришење (производи за
бришење), брошури, весници, визкоза (фолија од
вискоза), вињети (апарати за украсување со
вињети), водени боички /акварел/, восок за
моделирање /не е за забарска употреба/, восок за
печатење, впивачи, впишувачи /апарати/ (хартија
за впишувачи), врвки за машини за пишување,
вреќи за отпадоци од хартија или пластика,
вреќички /обвивки, џебови/ за амбалажирање /од
хартија
или
пластичен
материјал/,
галванопластика, географски карти, глина за
моделирање, глобуси /земјини топки/, графички
прикази, графички слики, графички цртежи, грбови
/хартиени печати/, гумени напрстоци /канцелариски
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прибор/, гуми за бришење, гуми за поврзување
акти, гумирана ткаенина за производи од хартија
или за домаќинство, гумирани ленти /хартиени
производи/, летва за сложување /типографија/,
декоративни вазни од хартија за цвеќе, дијаграми,
дрвена хартија, држачи за лепливи ленти /кан–
целариски прибор/, држач за моливи, дупчени
картони за ткајачки разбои, дупчење (канцелариски
апарати за дупчење), електрокардиографи
(хартија за електрокардиографи), етикети (рачни
апарати за ставање етикети), етикети /не се од
ткаенина/, завеси од хартија, златни пера за
пишување,
знаменца,
бајраче
/хартиени
производи/, знамиња /хартиени/, знаци /бројки и
букви/, известување /хартиени производи/, јавачи
на картички од картотека, јаглен за цртање
(моливи), календари, календари на кои им се
кинат
листовите,
календари
/годишни/,
каменопечати со боја, канцелариски спојувалки,
канцелариски ножеви за бришење /радирање/,
канцелариски прибор со исклучок на мебел,
канцелариски спојувачки, карти, карти за играње,
картон /хартија од дрвена смеса/, картонски кутии
за шапки, картонски производи, картонски цевки,
каталози, катници за цртање, квасилки  за марки
/канцелариски/, квасилки /канцелариски прибор/,
клинчиња со плосната глава /тапуски/, книги, книги
(ознаки за страници на книги), книшки /работни
книшки, пасоши и тн, компјутерски пишувачи
(ленти со боја за пишувачи), конец за врзување
книги, контрола (жетони за контрола), конфети,
копци за држачи за пера, корекција (боја за
корегирање), корици за неповрзани списанија,
кошници за писма, креда (наставки за креда),
креда за одбележување, креда за пишување,
кројачки креди, крукчиња за придржувања на
прибор за пишување, крукчиња за хартија за маса,
крунички, кутии за сликарски бои /училишен
прибор/, кутии за хартиени производи /кан–
целариски артикли/, кутии од картон или од
хартија, лепенка /картон/, лепило за производи од
хартија или за домаќинство, лепило за производи
од хартија или за домаќинство, лепливи материи
за хартиени производи или за домаќинство,
лепливи ленти за хартиени производи или за
домаќинство, лигавчиња од хартија /на деца околу
врат за да не се извалкаат/, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маси за гравирање, маси за цртање,
маслена хартија, мастилници, мастило, матрици
за размножување /шаблони/, машини за
пишување, машини за пишување (типки за машини
за пишување), меурчести листови /од пластика/   
/за амбалажа/, микробранови (пластични кеси за
подготвување
храна
со
микробранови),
моделирање (пластична маса за моделирање),
моливи, моливи (апаратчиња за острење моливи),
моливи (графитни влошки за моливи), моливи
(наставки за моливи), моливи од шкрилец, моливи
/острилки/, налив-перо, наслони за рака за сликар,
натписни плочки од хартија или картон, нацрти,
нацрти (апарати за трасирање, за нацрти), ножеви
за растегнување или превивање хартија /кан–
целариски прибор/, ножеви за хартија /кан–
целариски прибор/, нотеси за вметнување,
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нумератори, обвивки (канцелариски уреди за
затворање на обвивките), обвивки за шишиња /од
хартија или картон/, обвивки /хартиени производи/,
обвивки,
корици
/хартиени
производи/,
образование (опрема за образование) во вид на
игри, образовна опрема /со исклучок на апаратите/,
обрасци, ознаки /натписи/ од хартија или картон,
олеографија, папки (фина бела хартија), папки за
документи,  папки /канцелариски   прибор/,  папки
/хартиени производи/, пастели /моливи/, паус
хартија, пелени од хартија или целулоза за
еднократна употреба, пелени-гакички од хартија
или целулоза за еднократна употреба, пергамент
хартија, перници, перничиња за печати, пера
(бришачи за пера), пера за извлекување на линии,
пера за пишување, пера за цртање, пера /кан–
целариски артикли/, песнарица, печатарски букви,
печатарски производи, печатен материјал /печа–
тници/, печатење (канцелариски апарати за
печатење), печатење (смеси за печатење),
печатење (тесто за печатење), печатење (уреди
за ставање печати), печати (кутии за печати),
печати (статив за печати), печати со адреси,
печати /жиг/, печати /жиг/ (подлоги за ставање
печати /жигови/), печатници (подвижни печатници)
/канцелариски артикли/, печатници /печатени
работи/, писма (хартија за писма), пишување
(подлоги за пишување), плакати (плочи за
поставување плакати) од хартија и картон, плакати
/постери/, пластична маса за моделирање,
пластични обвивки за пакување, плочи со адреси
(уреди за пишување адреси), плочки за пишување,
поврзување (прибор за поврзување), подлоги за
пишување, покривки за маса (хартиени),
поштенски карти, поштенски марки, прецртани
слики, прецрти, прибор за пишување, прибор за
цртање, примероци за копирање ракописи,
прирачници, притиснувачи за хартија, проспекти,
прошивачи на книги, прстени /тркалца/ за цигари,
публикации, разгледници, размножување (апарати
за размножување), размножување (апарати и
машини за размножување), размножување
(ткаенина за разнесување боја за апарати за
размножување),
рамки
за
сложување
(печатарство), растителен лепак /каучук/ за
производи од хартија или за домаќинство,
регистри /книги/, репродуцирање (апарати за
репродукција) /канцелариски артикли/, рибини
лепило за производи од хартија или за
домаќинство, саатници (печатени саатници) /воз–
ни редови/, садови за боја, самокопирачка хартија,
самолепливи артикли за хартииници, самолепливи
ленти за производи од хартија или домаќинство,
светлечка хартија, сликарски ногарки, сликарски
палети, сликарски платна, сликарски цилиндри,
слики, сметала (хартиени ленти или картички за
впишување на компјутерски програми), спојничиња
(апарати за зацврстување со спојничиња) /кан–
целариски прибор/, сребен лепак за производи од
хартија или за домаќинство, стативи стегачи за
книги, статуи /фигури/ од каширана хартија,
стеатит /креда за кројачи/, театарска кулиса,
одгледувалиште за животни (вивариум), технички
израмнувачи, течности за корекција /канцелариски
прибор/, ткаенина за поврзување, топчиња за
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хемиски моливи, тушеви /бои/, украсни подлоги
од хартија, уметнички слики /платна/ урамени или
неурамени, уреди за режење хартија /канцелариски
прибор/, училишен прибор, училишни плочи,
училишни плочки од шкрилец, филтерен материјал
/хартија/, филтерна ткаенина за печатарство /не е
од текстил/, филтер-хартија, филтри од хартија за
кафе, фотографии, фотографии (стативи за
фотографии), фотографирање, франкирање
(апарати за франкирање) /за лепење поштенски
марки или за печатење текст-поштарина платена/,
футроли за кројки, хартиени вреќички, хартиени
или целулозни пелени /за еднократна употреба/,
хартиени крпчиња за симнување шминка,
хартиени ленти,  хартија,   хартија  за   копирање
/карбон хартија/, хартија за радиограми,
хектографи, хемиски моливи (топчиња за хемиски
моливи),
хигиенска
хартија,
хистолошки
примероци /образовен материјал/, целулоза
(листови на преработена целулоза за пакување),
цилиндри за машини за пишување, цртање
(инструменти за цртање), цртање (прибор за
цртање), чаршави од хартија, чаршави од хартија,
часописи, челични букви, челични пера,
четириаголни израмнувала, четки, четки /кистови/,
џебни шамичиња /хартиени/, шаблони,  шаблони
/хартиени производи/, шапирографи /апарати за
размножување/ (ткаенина натопена со боја за
апарати за размножување /шапирографи/),
шестари, шестари (прибор за цртање криви),
шестари за цртање, шиење облека (кројки за
шиење облека), шишиња (амбалажа за шишиња)
од картон или хартија, шишиња (обвивки за
шишиња) од картон или хартија, шишиња
(подлошки за шишиња) од хартија, шкрилец
(моливи од шкрилец), шпули за ленти за
нанесување печатарски бои
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со:
хемиски производи за фотографија, размножување,
копирање и печатење; развивачи, тонери,
фиксери, супстанции за фиксирање, печатарски
бои; пигменти за печатење, тонери за употреба во
касети, касета со тонер за фотокопир машини,
факсови, печатарски машини и печатачи; бои за
употреба во касети; бои; бои за употреба во касети
со валци, адреси (апарати за печатење адреси),
адреси (клишиња за адреси), адреси (печати со
адреси), адреси (плочки со адреси) за апарати за
адреси, албуми, амбалажа (хартија за амбалажа),
амбалажа за шишиња /картонска или хартиена/,
амбалажирање, аритметички табели, атласи,
бележници, биолошки примероци за микроскопија
/образовен материјал/, блокови за цртање,
блокови /карнети/, блокови /хартиени производи/,
бришачи за пера, бришачи за раце /хартиени/,
бришење (гумички за бришење), бришење
(модели за бришење), бришење (производи за
бришење), брошури, весници, визкоза (фолија од
вискоза), вињети (апарати за украсување со
вињети), водени боички /акварел/, восок за
моделирање /не е за забарска употреба/, восок за
печатење, впивачи, впишувачи /апарати/ (хартија
за впишувачи), врвки за машини за пишување,
вреќи за отпадоци од хартија или пластика,
вреќички /обвивки, џебови/ за амбалажирање /од
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хартија
или
пластичен
материјал/,
галванопластика, географски карти, глина за
моделирање, глобуси /земјини топки/, графички
прикази, графички слики, графички цртежи, грбови
/хартиени печати/, гумени напрстоци /канцелариски
прибор/, гуми за бришење, гуми за поврзување
акти, гумирана ткаенина за производи од хартија
или за домаќинство, гумирани ленти /хартиени
производи/, летва за сложување /типографија/,
декоративни вазни од хартија за цвеќе, дијаграми,
дрвена хартија, држачи за лепливи ленти /кан–
целариски прибор/, држач за моливи, дупчени
картони за ткајачки разбои, дупчење (канцелариски
апарати за дупчење), електрокардиографи
(хартија за електрокардиографи), етикети (рачни
апарати за ставање етикети), етикети /не се од
ткаенина/, завеси од хартија, златни пера за
пишување,
знаменца,
бајраче
/хартиени
производи/, знамиња /хартиени/, знаци /бројки и
букви/, известување /хартиени производи/, јавачи
на картички од картотека, јаглен за цртање
(моливи), календари, календари на кои им се
кинат
листовите,
календари
/годишни/,
каменопечати со боја, канцелариски спојувалки,
канцелариски ножеви за бришење /радирање/,
канцелариски прибор со исклучок на мебел,
канцелариски спојувачки, карти, карти за играње,
картон /хартија од дрвена смеса/, картонски кутии
за шапки, картонски производи, картонски цевки,
каталози, катници за цртање,  квасилки за марки
/канцелариски/, квасилки /канцелариски прибор/,
клинчиња со плосната глава /тапуски/, книги, книги
(ознаки за страници на книги), книшки /работни
книшки, пасоши и тн, компјутерски пишувачи
(ленти со боја за пишувачи), конец за врзување
книги, контрола (жетони за контрола), конфети,
копци за држачи за пера, корекција (боја за
корегирање), корици за неповрзани списанија,
кошници за писма, креда (наставки за креда),
креда за одбележување, креда за пишување,
кројачки креди, крукчиња за придржувања на
прибор за пишување, крукчиња за хартија за маса,
крунички, кутии за сликарски бои /училишен
прибор/, кутии за хартиени производи /кан–
целариски артикли/, кутии од картон или од
хартија, лепенка /картон/, лепило за производи од
хартија или за домаќинство, лепило за производи
од хартија или за домаќинство, лепливи материи
за хартиени производи или за домаќинство,
лепливи ленти за хартиени производи или за
домаќинство, лигавчиња од хартија /на деца околу
врат за да не се извалкаат/, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маси за гравирање, маси за цртање,
маслена хартија, мастилници, мастило, матрици
за размножување /шаблони/, машини за
пишување, машини за пишување (типки за машини
за пишување), меурчести листови   /од пластика/
/за амбалажа/, микробранови (пластични кеси за
подготвување
храна
со
микробранови),
моделирање (пластична маса за моделирање),
моливи, моливи (апаратчиња за острење моливи),
моливи (графитни влошки за моливи), моливи
(наставки за моливи), моливи од шкрилец, моливи
/острилки/, налив-перо, наслони за рака за сликар,
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натписни плочки од хартија или картон, нацрти,
нацрти (апарати за трасирање, за нацрти), ножеви
за растегнување или превивање хартија /кан–
целариски прибор/, ножеви за хартија /кан–
целариски прибор/, нотеси за вметнување,
нумератори, обвивки (канцелариски уреди за
затворање на обвивките), обвивки за шишиња /од
хартија или картон/, обвивки /хартиени производи/,
обвивки,
корици
/хартиени
производи/,
образование (опрема за образование) во вид на
игри, образовна опрема /со исклучок на апаратите/,
обрасци, ознаки /натписи/ од хартија или картон,
олеографија, папки (фина бела хартија), папки за
документи, папки   /канцелариски прибор/,  папки
/хартиени производи/, пастели /моливи/, паус
хартија, пелени од хартија или целулоза за
еднократна употреба, пелени-гакички од хартија
или целулоза за еднократна употреба, пергамент
хартија, перници, перничиња за печати, пера
(бришачи за пера), пера за извлекување на линии,
пера за пишување, пера за цртање, пера /кан–
целариски артикли/, песнарица, печатарски букви,
печатарски производи, печатен материјал /печа–
тници/, печатење (канцелариски апарати за
печатење), печатење (смеси за печатење),
печатење (тесто за печатење), печатење (уреди
за ставање печати), печати (кутии за печати),
печати (статив за печати), печати со адреси,
печати /жиг/, печати /жиг/ (подлоги за ставање
печати /жигови/), печатници (подвижни печатници)
/канцелариски артикли/, печатници /печатени
работи/, писма (хартија за писма), пишување
(подлоги за пишување), плакати (плочи за
поставување плакати) од хартија и картон, плакати
/постери/, пластична маса за моделирање,
пластични обвивки за пакување, плочи со адреси
(уреди за пишување адреси), плочки за пишување,
поврзување (прибор за поврзување), подлоги за
пишување, покривки за маса (хартиени),
поштенски карти, поштенски марки, прецртани
слики, прецрти, прибор за пишување, прибор за
цртање, примероци за копирање ракописи,
прирачници, притиснувачи за хартија, проспекти,
прошивачи на книги, прстени /тркалца/ за цигари,
публикации, разгледници, размножување (апарати
за размножување), размножување (апарати и
машини за размножување), размножување
(ткаенина за разнесување боја за апарати за
размножување),
рамки
за
сложување
(печатарство), растителен лепак /каучук/ за
производи од хартија или за домаќинство,
регистри /книги/, репродуцирање (апарати за
репродукција) /канцелариски артикли/, рибини
лепило за производи од хартија или за
домаќинство, саатници (печатени саатници) /воз–
ни редови/, садови за боја, самокопирачка хартија,
самолепливи артикли за хартииници, самолепливи
ленти за производи од хартија или домаќинство,
светлечка хартија, сликарски ногарки, сликарски
палети, сликарски платна, сликарски цилиндри,
слики, сметала (хартиени ленти или картички за
впишување на компјутерски програми), спојничиња
(апарати за зацврстување со спојничиња) /кан–
целариски прибор/, сребен лепак за производи од
хартија или за домаќинство, стативи стегачи за
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книги, статуи /фигури/ од каширана хартија,
стеатит /креда за кројачи/, театарска кулиса,
одгледувалиште за животни (вивариум), технички
израмнувачи, течности за корекција /канцелариски
прибор/, ткаенина за поврзување, топчиња за
хемиски моливи, тушеви /бои/, украсни подлоги
од хартија, уметнички слики /платна/ урамени или
неурамени, уреди за режење хартија /канцелариски
прибор/, училишен прибор, училишни плочи,
училишни плочки од шкрилец, филтерен материјал
/хартија/, филтерна ткаенина за печатарство /не е
од текстил/, филтер-хартија, филтри од хартија за
кафе, фотографии, фотографии (стативи за
фотографии), фотографирање, франкирање
(апарати за франкирање) /за лепење поштенски
марки или за печатење текст-поштарина платена/,
футроли за кројки, хартиени вреќички, хартиени
или целулозни пелени /за еднократна употреба/,
хартиени крпчиња за симнување шминка,
хартиени  ленти,  хартија,  хартија   за   копирање
/карбон хартија/, хартија за радиограми,
хектографи, хемиски моливи (топчиња за хемиски
моливи),
хигиенска
хартија,
хистолошки
примероци /образовен материјал/, целулоза
(листови на преработена целулоза за пакување),
цилиндри за машини за пишување, цртање
(инструменти за цртање), цртање (прибор за
цртање), чаршави од хартија, чаршави од хартија,
часописи, челични букви, челични пера,
четириаголни израмнувала, четки, четки /кистови/,
џебни шамичиња /хартиени/,  шаблони, шаблони
/хартиени производи/, шапирографи /апарати за
размножување/ (ткаенина натопена со боја за
апарати за размножување /шапирографи/),
шестари, шестари (прибор за цртање криви),
шестари за цртање, шиење облека (кројки за
шиење облека), шишиња (амбалажа за шишиња)
од картон или хартија, шишиња (обвивки за
шишиња) од картон или хартија, шишиња
(подлошки за шишиња) од хартија, шкрилец
(моливи од шкриле), шпули за ленти за нанесување
печатарски бои
(210) TM 2008/1137

(220) 26/08/2008
(442) 30/04/2009

(731) АЛМА-М ДОО експор-импорт Скопје
Новоселски пат бб Скопје, MK
(540)

(591) темно и светло сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 склучување на post paid договори за
мобилна телефонија, со физички и правни лица
и склучување договори со приватни и деловни
корисници за фиксни телефонски линии

TM 2008/1137
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(210) TM 2008/1141

(220) 26/08/2008

(210) TM 2008/1214

(220) 04/09/2008

(442) 30/04/2009
(731) ВЕСНА-САП ДОО Скопје
ул. Димитрие Туцовиќ бр. 16 1000 Скопје, MK
(740) Јасмина Величковска Бошевска  Ул. Миро Барага
бб, 2210 Пробиштип
(540)

(442) 30/04/2009
(731) Друштво за производство, транспорт, трговија
и услуги дооел извоз-увоз Скопје
бул. Видое Смилевски Бато бр.81 лок1 Скопје,
MK
(540)

(591) црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9  aкумулирање
кл. 35  услуги при продажба на големо и мало на
акумулатори
(210) TM 2008/1200

(591) светло сина, темно сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти, мазива, соеди–
ненија  за собирање прашина со навлажување и
врзување, горива (вклучително и течните горива
за мотори) и материи за осветлување, свеќи и
фитили за осветлување

(220) 02/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Производно, трговско и услужно друштво
НЕВАДА Дооел Битола

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

ул. Димитар Влахов бр. 19, 7000 Битола, MK
(540)

кл.  39   транспортни услуги, пакување и скалди–
рање стока, организирање патувања
(210) TM 2008/1222

(220) 05/09/2008
(442) 30/04/2009

(591) црвена и сина
(731) ТД „ГОДИКО” ДООЕЛ Скопје

(551) индивидуална

ул. Крчин 16 б, MK

(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
компјутери, компјутерски делови и галантерија,
дигитални фотоапарати и камери,   ЛЦД теле–
визори, аудио и видео опрема, ГПС уреди и
батерии
(210) TM 2008/1201

(220) 02/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Производно, трговско и услужно друштво
НЕВАДА Дооел Битола

(540)

(591) бела, црна, црвена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 минерална вода

ул. Димитар Влахов бр. 19, 7000 Битола, MK
(540)

(210) TM 2008/1280

(220) 16/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво за преработка на хартија ФЛУТИНГМАК Василев ДООЕЛ Радовиш
ул. Плоштад Слобода бр. бб Градски/пазар
Радовиш, MK
(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со
компјутери, компјутерски делови и галантерија,
дигитални фотоапарати и камери,   ЛЦД теле–
визори, аудио и видео опрема, ГПС уреди и
батерии

TM 2008/1141

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

RADOJAK
(551) индивидуална
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(510, 511)

кл. 42 архитектонски консултации, архитектура,
автентични уметнички изработки, конструктивни
нацрти, декор (дизајн на ентериер), дизајн
(индустриски), дизајн на ентериерен декор,
дизајнерски услуги (амбалажа, прикажување),
дизајнирање (графичка уметност), идејни планови
(градежни), инженерство, графички дизајн,
индустриски дизајн, снимање на терен, тестирање
на материјали, механички истражувања, дизајн
на амабалажи, проектни студии (технички),
истражувања
(технички
проекти),
форма
(индустриски дизајн), техничко истражување,
урбано планирање, уметнички дела (автентични)

кл. 11 апарати за осветлување, греење, ладење,
сушење, вентилација, снабдување со вода и за
санитарни наменук

(220) 18/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво за градежништво, проектирање,
трговија и услуги ПЛАТФОРМА ДОО увоз-извоз
Скопје
ул.Владимир Комаров бр.25/1-20, 1000 Скопје,
MK
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кл. 37 надзор на градежни конструкции, изолација
на градби, изградба на саемски штандови и
продавници, градежништво, информации за
градежни конструкции, изолација против влага
(градежништво), рушење на објекти, врати и
прозорци (поставување), реставрација на мебел,
боење, ентериери и екстериери, гипсирање,
информации во врска со реновирања, тапети

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

(210) TM 2008/1298
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пазарот), пазар (проучување на пазарот), помош
во управување со индустриски или трговски
претпријатија), пропагандни дејности, проучување
на пазарот /маркетинг/, управувачки активности на
холдинг компаниите, ширење рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци/

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
на
персоналот),
производни цени, промоција /продажба за трето
лице/, пропагандни дејности, проучување на
пазарот /маркетинг/, трговски дејности, увозизвоз, ширењр рекламен материјал /трактати,
проспекти, печатени примероци/

16/2

(210) TM 2008/1345

(220) 25/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ФУД-ГРУП експорт-импорт ДОО Скопје
ул. Перо Наков бб Скопје п.фах 19 1118 Маџари
Скопје, MK
(540)

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

(591) темно црвена и златна
(591) сива, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
водење дејност (служби за давање совети
за
водење
одделни
дејности),
дејности
(консултации за водење на дејностите), дејности
(професионални консултации), дејности (сове–
тување за организирање и водење на дејностите),
документи (умножување на документи), деловни
и менаџмент консултантски услуги, информации
за дејноста, истражувања за дејностите, изложби
(организирање
изложби),
јавно
мислење
(испитување на јавното мислење), истражување
на пазарот и јавното мислење, обработка на
текстови, организирање дејности (советување за
организирање дејности), пазар (побарувачка на
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци
(210) TM 2008/1360

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

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

TM 2008/1360
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(540)

(540)

(591) зелена, бела, портокалова, жолта, сива и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) зелена, бела, портокалова, жолта, сива и црвена

кл. 30  чај
(210) TM 2008/1361

(551) индивидуална
(220) 26/09/2008

(510, 511)
кл. 30  чај

(442) 30/04/2009
(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје
ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2008/1363

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје
ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, бела, портокалова, жолта, сива и црвена

(591) зелена, бела, портокалова, жолта, сива и црвена

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 30  чај
(210) TM 2008/1362

кл. 30  чај
(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

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

TM 2008/1361

(210) TM 2008/1364

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје
ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
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(540)

(591) зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај
(210) TM 2008/1365

(591) зелена, бела, портокалова, жолта, сива и црвена
(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје
ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај
(210) TM 2008/1367

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје
ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, бела, портокалова, жолта, сива и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) зелена, бела, портокалова, жолта, сива и црвена

кл. 30  чај
(210) TM 2008/1366

(551) индивидуална
(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

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

(510, 511)
кл. 30 чај
(210) TM 2008/1368

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

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

Trgovski marki
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(210) TM 2008/1370

(540)

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје
ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, жолта, кафена, црвена и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32  безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2008/1369

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

(220) 26/09/2008

(551) индивидуална

(442) 30/04/2009

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

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

(210) TM 2008/1371

(540)

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, жолта, кафена, црвена, портокалова и
зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 минерална и сода вода и други безалкохолни
пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалаци
кл. 43  подготвување храна и пијалаци

(591) бела, црна, виолетова, црвена, кафена и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32  безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

TM 2008/1369
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и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(442) 30/04/2009
(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје

16/2

(210) TM 2008/1374

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје
ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

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

(591) бела, црна, жолта и зелена

(510, 511)
кл. 32  безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2008/1373

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

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје
ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2008/1375

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје
ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, жолта, портокалова и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје

Trgovski marki

(591) бела, црна, жолта, кафена и зелена
(551) индивидуална
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(210) TM 2008/1378

(510, 511)
кл. 32   безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2008/1376

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје
ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, жолта, зелена и црвен
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(591) бела, црна, жолта, зелена, црвена, сина и
виолетова
(551) индивидуална

(210) TM 2008/1379

(510, 511)
кл. 32   безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2008/1377

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје
ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, жолта, зелена и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(591) бела, црна, жолта, зелена, црвена и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

TM 2008/1376

(210) TM 2008/1380

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

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

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

(540)

(540)

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

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

(510, 511)
кл. 32  безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2008/1381

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

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје
ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2008/1383

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје
ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, жолта и зелена

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

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2008/1382

(220) 26/09/2008

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2008/1385

(220) 26/09/2008

(442) 30/04/2009

(442) 30/04/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје

ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK

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

(210) TM 2008/1387

(540)

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, жолта, црвена, кафена, сива и
портокалова
(554)

(591) бела, црна и жолта

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2008/1386

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје
ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 32  безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2008/1388

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје
ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

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

(591) бела, црна, жолта, црвена, кафена, сива и
портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32  безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

TM 2008/1386

кл. 32  безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2008/1393

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво за производство и трговија ИЛИНА
увоз-извоз ДОО
с. Велмеј, Дебрца ул. Бигла б.б., MK

Trgovski marki

Glasnik,

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

16/2

str. 56-135 april 2009 Skopje

77

(540)

(540)

MIA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај,какао,   шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, сладолед, мед, меласа , квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, сосеви (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

(591) бела, зелена, сива и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 минерална и сода вода и други безалкохолни
пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалаци
кл. 43  подготвување хран и пијалаци
(210) TM 2008/1396

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

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

кл. 43 подготвување хран и пијалаци
(210) TM 2008/1399

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје
ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

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

GR8 KIDS

(540)
(551) индивидуална

M&A BEVERAGES

(510, 511)
кл. 30 кафе, чај,какао,   шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, сладолед, мед, меласа , квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, сосеви (како мирудии),
мирудии, мраз

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај,какао,   шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, сладолед, мед, меласа , квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, сосеви (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. 43  подготвување хран и пијалаци
(210) TM 2008/1397

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

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

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. 43 подготвување хран и пијалаци
(210) TM 2008/1400

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје
ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

GR8 TEENS
(551) индивидуална
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(510, 511)

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај,какао,   шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, сладолед, мед, меласа , квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, сосеви (како мирудии),
мирудии, мраз

кл. 9  системи и додатоци за дигитални кино камери
што се продаваат единечно или како целина,
што се сфстојат од камери, леќи, картички за
флеш меморија, електронска меморија, драјвери
за видео рекордери, видео монитори и рамни
панел екрани за прикажување, се за употреба
во креација, чување, испорака, манипулација,
запишување, враќање назад или преглед на
видео, музички, графички, фото, аудио, текстови
и мултимедијални содржини; кинематографски
проектори;
фотографски
проектори;
слајд
проектори; компјутерски програми за кино
камери, аудио и визуелни образовни и технички
апарати и инструменти, особено, програми за
компјутерски хардвер и софтвер за интеграција на
текст, аудио, графички, неподвижни и подвижни
слики и филмови во интерактивна испорака
за мултимедијални апликации, компјутерски
бели табли, видео проектори и видео дисплеј
монитори

кл. 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. 43 подготвување хран и пијалаци
(210) TM 2008/1401

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Wyse Technology Inc. Corporation organized
under the laws of Delaware
3471 N. First Street, San Jose, California 95134,
US
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2008/1403

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

WYSE

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.

(551) индивидуална

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

(510, 511)
кл. 9   компјутери и компјутерски периферијали,
особено компјутери, тенки и нулта клиенти, ноутбук
компјутери, ноутбук тенки и нулта клиенти, видео
екран терминали, тастатури, екрани со цевка
за катодни зраци, адаптери, кабли, и меморија,
софтвер за оперативен систем за компјутери,
софтвер за оперативен систем за т.енки и нулта
клиенти, апликативен систем за компјутери
за претходно спомнатите стоки, софтвер за
управување со апарати, мултимедијален софтвер,
софтвер за повеќекратни екрани, провизорен
софтвер
кл. 42 подржувачки и консултатитвни услуги
во врска со компјутерска опрема и софтвер,
вклулчително подржувачки и консултативни
услуги во врска со компјутерска опрема и софтвер
за деловна употреба
(210) TM 2008/1402

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Red.com, Inc.
20291 Valencia Circle Lake Forest, California
92630, US
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул. ”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32  пиво
(210) TM 2008/1404

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

RED EPIC
(551) индивидуална

TM 2008/1401
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(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво
(210) TM 2008/1405

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, кафена, црна, сина, зелена и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  оцет
(210) TM 2008/1408

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(591) жолта, кафена, црна и сина
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 30 оцет
(210) TM 2008/1406

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, кафена, темно црвена и  црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 оцет
(210) TM 2008/1409

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(591) жолта, кафена, црна и сина
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 30  оцет
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(210) TM 2008/1412

(540)

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(591) жолта, кафена, темно црвена и црна
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 30 оцет
(210) TM 2008/1410

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

(591) жолта, кафена, црна и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 оцет

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

(210) TM 2008/1413

(540)

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, кафена, темно црвена, црна и виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 оцет
(210) TM 2008/1411

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(591) жолта, кафена, црна и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 оцет

(540)
(210) TM 2008/1414

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
(591) жолта, кафена, црна и зелена
(551) индивидуална

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 30  оцет

TM 2008/1410
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(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

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

(591) црвена, златна и бела

кл. 30  оцет

(551) индивидуална

кл. 31  пивски слад
кл. 32   пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2008/1415

(510, 511)
кл. 30  оцет
кл. 31  пивски слад
кл. 32   пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(210) TM 2008/1417

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

(540)

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

(591) црвена, златна и бела

(591) зелена, црвена, златна и бела

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 30 оцет

кл. 31 пивски слад

кл. 31  пивски слад
кл. 32   пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2008/1416

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.

кл. 32  пиво
(210) TM 2008/1418

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
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(210) TM 2008/1488

(540)

(220) 07/10/2008

(230)
(442)

30/04/2009

(731) С&Б Трејд ДООЕЛ
ул. Владимир Комаров 18а/1-16 1000 Скопје,
MK
(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат   Ул.
Хаџивасилев Јасмин бр.16/28 1000 Скопје
(540)

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

СОЛЗА

(510, 511)
кл. 31  пивски слад

(551) индивидуална

кл. 32  пиво
(210) TM 2008/1419

Мито

(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална вода, сода вода, и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на сокови

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2008/1509

(220) 08/10/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
БЕТАМЕДИКО-ТРАДИНГ Елизабета ДООЕЛ
Скопје
ул. 29 Ноември бр. 13, Скопје, MK
(540)

(591) зелена, црвена, златна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31  пивски слад
кл. 32  пиво
(210) TM 2008/1420

(220) 26/09/2008
(442) 30/04/2009

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) окер, кафена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарски препарати,
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди
хербициди
медицински, хируршки забарски и
кл. 10
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитиети, очи и заби, ортопедски производи,
хирурчки материјакли за шиење

(591) зелена, црвена, златна и бела
(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. 31  пивски слад
кл. 32  пиво

TM 2008/1419
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(220) 17/10/2008

(442) 30/04/2009

(442) 30/04/2009

(731) Друштво за услуги и трговија БЛУ БЛЕК ДООЕЛ
Скопје

(731) Друштво за изучување на странски јазици
ГЕРМАНСКИ ЈАЗИЧЕН ЦЕНТАР ДОО Скопје

ул.„Наум Наумовски - Борче” бр.87, 1000
Скопје, MK

бул.Маркс и Енгелс бр. 3, блок 10, локал 45,
MK

(740) Петре Шилегов, адвокат  Бул. К.Ј.Питу бр.17 лок
33, 1000 Скопје, 1000

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

(540)

(540)

(591) црвена, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36  изнајмувањена конференциски сали

(591) црвена, црна и бела

кл. 41   образовни услуги, курсеви за срански
јазици, подготвување на настава, забава, спортски
и културни активности

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44
луѓето

кл. 45 преведувачки услуги, библиотека

хигиенска нега и нега на убавината на

(210) TM 2008/1549

(220) 15/10/2008
(442) 30/04/2009

(731) СОЈУЗ НА ВОЗАЧИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје
бул. Св. Климент Охридски бр. 58Б 1000 Скопје,
MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје

(210) TM 2008/1593

(220) 22/10/2008
(442) 30/04/2009

(731) Трговско друштво за јавен превоз на патници
ТАКСИ ВАРДАР-КОМЕРЦ
Рузвелтова бб П. фах 697, MK
(540)

ДОО

(540)

(591) бела, црвена, зелена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги
(210) TM 2008/1602

(220) 22/10/2008
(442) 30/04/2009

(731) Винарска Визба „Имако Вино” Дооел
(591) бела, сина и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 осигурување
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.

ул.„Ген. Михајло Апостолски” бр.34/5, 2000
Штип, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33  алкохолни пијалаци, вино
кл. 35   огласување; водење на работење;
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управување со работи; канцелариски работи;
увоз-извоз
кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање
стока
(210) TM 2008/1603

(220) 22/10/2008

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци, вино

(442) 30/04/2009

кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
увоз-извоз

(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
(540)

(210) TM 2008/1609

(220) 22/10/2008
(442) 30/04/2009

(731) ДППУ „ДИГИТАЛ ИМАГЕ ФОТО” увоз-извоз
Скопје
ул.„Атинска” бр.12 3/3, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци, вино
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
увоз-извоз

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 40 развивање (фотографски филм); услуги
зас
составување
фотографии;
развивање
фотографски филм; фотографско печатење;
фотографирање;
печатење
(фотографско
печатење)

кл. 39  транспортни услуги; пакување и складирање
стока
(210) TM 2008/1604

(220) 22/10/2008
(442) 30/04/2009

(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
(540)

BRIDGING THE WORLD OF WINE WITH
YOUR WORLD

(210) TM 2008/1613

(220) 24/10/2008
(442) 30/04/2009

(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
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33  вино
(210) TM 2008/1606

(220) 22/10/2008
(442) 30/04/2009

(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

TM 2008/1603
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(510, 511)
кл. 5  медицински чај

(551) индивидуална

кл. 30  чај

(510, 511)

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

кл. 33   вино
(210) TM 2008/1614

16/2

(220) 24/10/2008

(210) TM 2008/1637

(442) 30/04/2009
(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

(220) 29/10/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
САБОКС ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Васил Левски бр.15, MK
(540)

(540)

(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37 градежни конструкциипоправки инстала–
циски услуги
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања
и планирање поврзано со нив, услуги за
индустриски анализи и истражувања

(551) индивидуална

изработка и развоја на компјутерски хардвер и
софтвер

(510, 511)
кл. 33   вино

(210) TM 2008/1638

кл. 35
(210) TM 2008/1624

(220) 29/10/2008
(442) 30/04/2009

(220) 21/10/2008
(442) 30/04/2009

(731) ПТПУ „ПЕЛБИД” дооел Неготино
ул.„8-ми Ноември” бр.90, Неготино, MK

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
САБОКС ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Васил Левски бр.15, MK
(540)

(540)

(591) црна и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги на продажба на големо и мало на
прехрамбени производи
кл. 39  транспортни услуги пакување и складирање
стока организирање патувања
(210) TM 2008/1640

(220) 30/10/2008
(442) 30/04/2009

(591) бела, жолта, зелена, сина, кафена и црна
(551) индивидуална
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(740) Леонид Трпеноски, адвокат  ул.”Максим Горки” бр.
18 локал 8, 1000 Скопје

(540)

(540)

COSMOFON ELITE
GOLD CLUB

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 9   aпарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски, електрични, фотографски, кинема–
тографски, 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

(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморс–
ки,
геодетски,
електрични,
фотографски,
кинематографски, оптички за мерење, сигна–
лизација, контрола (инспекција), спасување
и настава; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регистар
каси, машини за сметање и опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за гаснење
пожар
кл. 38 телекомуникации
(210) TM 2008/1641

кл. 38 телекомуникации
(210) TM 2008/1643

(442) 30/04/2009
(220) 30/10/2008
(442) 30/04/2009

(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

(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)

COSMOELITE

(540)

(551) индивидуална

GOLDEN KLUB

(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 aпарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски, електрични, фотографски, кинема–
тографски, 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
(210) TM 2008/1642

(220) 30/10/2008

кл. 9   aпарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски, електрични, фотографски, кинема–
тографски, 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
(210) TM 2008/1644

(220) 30/10/2008
(442) 30/04/2009

(220) 30/10/2008
(442) 30/04/2009

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

(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

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

TM 2008/1641
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(540)

SELECT SMART

КОСМОЕЛИТ

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски, електрични, фотографски, кинема–
тографски, 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. 9   апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски, електрични, фотографски, кинема–
тографски, 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

кл. 38 телекомуникации
(210) TM 2008/1645

(220) 30/10/2008
(442) 30/04/2009

(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)

(210) TM 2008/1647

(442) 30/04/2009
(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)

СЕЛЕКТ СМАРТ

КОСМОФОН ЕЛИТ
(551) индивидуална

(551)

(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски, електрични, фотографски, кинема–
тографски, 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
(210) TM 2008/1646

(220) 30/10/2008
(442) 30/04/2009

(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

Trgovski marki

(220) 30/10/2008

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
(210) TM 2008/1648

(220) 30/10/2008
(442) 30/04/2009

(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

TM 2008/1648
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(540)

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

COSMOFON SMART

(540)

(591) жолта, златна и бела
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски, електрични, фотографски, кинема–
тографски, 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. 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
(210) TM 2008/1649

кл. 38 телекомуникации
(210) TM 2008/1651

(220) 30/10/2008
(442) 30/04/2009

(300)

(220) 30/10/2008
(442) 30/04/2009

(731) МИДА РЕНТ-А-КАР-ТУРС
бул.Октомвриска Револуција бб, 1000 Скопје,
MK

(731) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје

(540)

ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000 Скопје,
MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат  ул.”Максим Горки” бр.
18 локал 8, 1000 Скопје

(591) зелена и жолта

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

КОСМОФОН СМАРТ
(551) индивидуална

(210) TM 2008/1652

(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски, електрични, фотографски, кинема–
тографски, 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
(210) TM 2008/1650

(220) 30/10/2008
(442) 30/04/2009

(731) ДТУ МАРИЛИ ДООЕЛ Скопје
ул.Хо Ши Мин бр.327 б, 1000 Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ   ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје
(540)

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

(220) 30/10/2008
(442) 30/04/2009

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

TM 2008/1649

кл. 39    транспортни услуги; пакување и склад–
ирање стока; организирање патувања

кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 40 обработка на маеријали, фотофилмско
печатење
кл. 41  монтажа на радио и телевизиски програми,
разонода по пат на телевизија, филмови (изнај–
мување филмови); филмови (производство на
филмови)

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2008/1656

(220) 31/10/2008
(442) 30/04/2009

(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)

(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
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
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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,
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
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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
пластиака)
(210) TM 2008/1657

(220) 31/10/2008

(540)

(591) црна, темно сина, зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 осигурување
(210) TM 2008/1658

(442) 30/04/2009
(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
(540)

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 амбалажа за шишиња, обвивки за шишиња,
шишиња
кл. 32  пијалаци од овошје и овошни сокови
кл. 33  алкохолни пијалаци, вино
(210) TM 2008/1660

(442) 30/04/2009
One Johnson & Johnson Plaza New Brunswick,
New Jersey, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(442) 30/04/2009

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

TM 2008/1657

(220) 03/11/2008

(731) JOHNSON & JOHNSON

REACTINE

(731) Акционерско друштво за осигурување САВА
ТАБАК
ул. „3-та Македонска бригада” бб, 1000 Скопје,
MK

(220) 31/10/2008

(551)

индивидуална

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати, имено антихис–
тамини и деконгестантини препарати
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(220) 03/11/2008

за обработка на податоци и компјутери

(442) 30/04/2009

кл. 11 апарати за oсветлување, греење, произ–
водство на пареа, варење (готвење), ладење,
сушење, вентилација

(731) JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza New Brunswick,
New Jersey, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2008/1665

(220) 03/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd
2-9, Kanda-Tsukasamachi, Chyoda-ku, Tokyo, JP
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

РЕАКТИН

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати, имено антихис–
тамини и деконгестантини препарати
(210) TM 2008/1663

(220) 03/11/2008

SAMSCA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции

(442) 30/04/2009
(731) BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija,
dionicko drustvo

(210) TM 2008/1667

Jukiceva 53, 71000 Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(442) 30/04/2009
(731) Винарска Визба „Имако Вино” Дооел
ул. „Ген. Михајло Апостолски” бр. 34/5, 2000
Штип, MK

(540)

ARGEDIN BOSNALIJEK

(220) 03/11/2008

(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 медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетшници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2008/1664

(220) 03/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) Трговско друштво за промет на големо и мало,
производство и услуги ЕУРО МЕДИА ДОО
експорт-импорт
с.Визбегово ул.1 бр.68, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје  Ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33   вино
(210) TM 2008/1668

(220) 03/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) Винарска Визба „Имако Вино” Дооел
ул.„Ген. Михајло Апостолски” бр.34/5, 2000
Штип, MK

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

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

(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
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(540)

(540)

(591) црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 телкомуникации
(210) TM 2008/1674

(220) 05/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво за трговија ВОЧ ПОИНТ ДОО Скопје
Бул.Партизански одреди. бр.95-17 општина
Карпош, 1000 Скопје, MK

(551) индивидуална

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ  

(510, 511)

Ул. Иво Рибар Лола бр: 32

кл. 33 вино
(210) TM 2008/1669

(540)
(220) 03/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) Preduzece za proizvodnju i trgovinu FRUVITA
d.o.o. Beograd
Bulevar Mihajla Pupina br.115 d, RS
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) црно-бел
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеш, 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
(210) TM 2008/1671

(220) 03/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) Македонски Телеком АД - Скопје
Орце Николов бб, општина Центар, Скопје, MK

(591) црно, бела и црвена
(554)
(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. 12 возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода
кл. 14 благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, кои не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хронометриски инструменти
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување кои
не се опфатени во другите класи; печатарски
букви, клишиња
кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и
производи од нив, кои не се опфатени во другите

TM 2008/1669
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кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал
кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики, производи
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки,
рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали, или од пластика
кл. 21   куќни или кујнски апарати и садови за
домќинството, чешли и сунгери, четки (освен
сликарски четки), материјали за правење четки,
производи кои се користат за чистење, челична
волна, сурово и полуобработено стакло (освен
градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, кои не се опфатени со другите класи

(210) TM 2008/1677

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 други 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. 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. 34  тутун, производи за пушачите, кибрит
кл. 35 огласување; водење на работење; упра–
вување со работи; канцелариски работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи; моне–
тарни работи; работи поврзани за недвижен имот

93

(220) 05/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) Златко Панков
ул.”Јане Сандански” 64-2/10, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, црвена, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување; водење на работење; упра–
вување со работи; канцелариски работи
кл. 37 градежни конструкции; поправки; инста–
лациски услуги
кл. 41  образовни услуги; подготвување на наста–
вата; забава; спортски и културни активности

кл. 22    јажиња, канапи, мрежи шатори, настре–
шници од платно, надворешни навлаки за
автомобили, едра, вреќи и торби кои не се
опфатени со другите класи, материјали за
полнење душеци (освен од гума или од пластични
материи), сурови текстилни влакнести материи
кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

str. 56-135 april 2009 Skopje

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

класи, полуфабрикати од пластични материјали,
материјали за подлошки, за заптисување и за
изолација, свитливи неметални цевки
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

16/2

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 2008/1678

(220) 05/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) Златко Панков
ул.”Јане Сандански” 64-2/10, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 37 градежни конструкции; поправки; инста–
лациски услуги
кл. 41   образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни актив–
ности
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања кои се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инстала–
циски услуги
кл. 39  транспортни услуги; пакување и складирање
стока; организирање патувања

Trgovski marki
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(210) TM 2008/1679

(220) 05/11/2008

(540)

(442) 30/04/2009
(731) Златко Панков

OEKO-TEX

ул. ”Јане Сандански” 64-2/10, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41  услуги на технички колеџ; изведување на
предавања, семинари, курсеви за обука во полето
на текстилна технологија
кл. 42 услуги на институти за пребарување,
развој и тестирање во полето на текстилот,
имено во полето на завршница од текстил,
колориметрија кај текстилни материјали, анализа
и развој на текстилни материјали и производи,
текстилна екологија,    аналитики на заштита на
животната средина во областа на текстилот,
физиологија на облекување, чистење на текстил,
пералница, хигиена на текстил, микробиологија
и биотехнологија на текстилни материјали и
производи, соопштенија за податоци за текстил;
развој и изведување на тестови за производи и
методи на тестирање за текстилни -материјали и
производи; изведување на тестови за материјали
консултации  од областа  на текстилната хемија;  
развој   на   производни методи и технологија на
облека; сертификати за квалитет; сертифицирање
за текстилни материјали и производи; развој на
заштитна и функционална облека; подготовка
на анализи за побарувачка, дизајн, големина и
градење на стандарди за облека; тестови за лесна
изработка, анализи за прифаќање и контрола
на квалитет на облека и текстил; развој на
индустриска - создадена од кројач - облека; развој
на заштитни мерки и производство за текстил за
медицинска   и   болничка употреба; подготовка
на технички експертски  мислења;  истражувачка
работа во областа на текстилната технологија,
доделување на печати за сертификација, поточно
за текстилни производи

(591) сива, бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење; упра–
вување со работи; канцелариски работи
кл. 37 градежни конструкции; поправки; инста–
лациски услуги
кл. 41   образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни актив–
ности
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 2008/1681

(220) 04/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ПРЕЗИДЕНТ доо Струмица
ул.Васил Стрчев бр.3, Струмица, MK
(540)

(210) TM 2008/1683

(220) 06/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво за трговија на големо и мало во
земјата и во странство, услуги и сервисирање
на машини ТЕКНОКСГРУП МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, MK

(591) сина и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при праодажба на големо и мало со:
теписи, теписони, синтелони и патеки
(210) TM 2008/1682

(740) Адвокатско друштво МЕНС ЛЕГИС ЧАКМАКОВА
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје
(540)

(220) 05/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) OTI - Institut fur Okologie, Technik und Innovation
abgekurtz OTI
Spengergasse 20, A-1050 Wien, AT
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

TM 2008/1679

(591) окер и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4
индустриски масла и масти, мазива,
соединенија
за
собирање
прашина
со
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навлажнување и врзување, горива (вклучително
и течните горива за мотори) и материи за
осветлување, свеќи и фитили за осветлување
кл. 6 обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал кои не се
електрични, браварски производи, мали метални
производи, метални цевки, каси, производи од
метал, кои не се опфатени со другите класи, руди
кл. 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. 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. 12 возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36   осигурување; финансиски работи; моне–
тарни работи; работи поврзани за недвижен имот
кл. 37 градежни конструкции; поправки; инстала–
циски услуги
кл. 39  транспортни услуги; пакување и складирање
стока; организирање патувања
(210) TM 2008/1684

(220) 06/11/2008
(442) 30/04/2009
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сувоземни возила), земјоделски направи (кои не
се рачни), инкубатори за јајца
кл. 12   возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода
кл. 35   огласување; водење на работење; упра–
вување со работи; канцелариски работи
кл. 37  градежни конструкции; поправки; инстала–
циски услуги
(210) TM 2008/1686

(220) 06/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво за трговија на големо и мало во
земјата и во странство, услуги и сервисирање
на машини ТЕКНОКСГРУП МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво МЕНС ЛЕГИС ЧАКМАКОВА
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје
(540)

TEKNOXGROUP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4
индустриски масла и масти, мазива,
соединенија
за
собирање
прашина
со
навлажнување и врзување, горива (вклучително
и течните горива за мотори) и материи за
осветлување, свеќи и фитили за осветлување
кл. 6 обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал кои не се
електрични, браварски производи, мали метални
производи, метални цевки, каси, производи од
метал, кои не се опфатени со другите класи, руди
кл. 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

(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

(551) индивидуална

кл. 12 возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода

(731) Друштво за трговија на големо и мало во
земјата и во странство, услуги и сервисирање
на машини ТЕКНОКСГРУП МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво МЕНС ЛЕГИС ЧАКМАКОВА
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје

(510, 511)
кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски
машини (освен за сувоземни возила), машински
спојници и трансмисиски елементи (освен за

Trgovski marki

огласување; водење на работење;
кл. 35
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36   осигурување; финансиски работи; моне–
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тарни работи; работи поврзани за недвижен имот
кл. 37 градежни конструкции; поправки; инста–
лациски услуги
кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање
стока; организирање патувања
(210) TM 2008/1687

(220) 06/11/2008

(210) TM 2008/1691

(220) 06/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) Брокерска куќа ЕУРОХАУС АД Скопје
ул.Даме Груев бр.5, зграда 1, влез 2 - мезанин
Скопје, MK
(540)

(442) 30/04/2009
(731) ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о.
Перо Наков бб (МЗТ-Опрема) 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(591) светло сина, бела и темно сина

(540)

(510, 511)

(551) индивидуална
кл. 36 осигурување, финансиски работи, работи
поврзани со недвижен имот
(210) TM 2008/1693

(220) 07/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) SEBA DIS TICARET NAKLYJAT A.S.

(591) сина и бела

Fatih Mahallesi Jakacik Caddesi No.23 Samandira
Kartal - IStanbul, TR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за переље, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички лроизводи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување кои
не се опфатени во другите класи; печатарски
букви, клишиња

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

(591) златна, жолта и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрит
(210) TM 2008/1694

(220) 07/11/2008
(442) 30/04/2009

(210) TM 2008/1689

(220) 06/11/2008

(731) 3П-Импекс доо експорт импорт Скопје

(442) 30/04/2009
(731) Друштво
за
електронски
комуникации
НЕКСКОМ-МАКЕДОНИЈА извоз-увоз ДООЕЛ
Скопје

Алберт Ајнштајн бр.8, Скопје, MK
(540)

ул. Водњанска бр.35, MK
(740) АНДОНОСКИ   МИТКО, адвокат   ул. ”Питу Гули”
70, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, црвена и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 кожа и преработка на кожа
кл. 25 облека, обувки и капи

(591) зелена, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38  телекомуникации

(210) TM 2008/1697

(220) 07/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво за трговија и услуги МУСТ ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
ул.Кеј 13-ти Ноември ГТЦ секција 2, локал 26,
MK

TM 2008/1687
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кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
облека, обувки и капи

(540)

STAFF

(210) TM 2008/1702

(220) 10/11/2008
(442) 30/04/2009

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
(210) TM 2008/1699

(220) 07/11/2008

(731) Друштво за производство и трговија ЛОЗАР
ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје
ул.Босна и Херцеговина б.б., 1000 Скопје, MK
(740) ТРЧКОВА
СЛАВИЦА,
адвокат
Ул.
Хаџивасилев Јасмин бр.16/28 1000 Скопје

Мито

(540)

(442) 30/04/2009
(731) ДЕ НОВО ГРОУП - Друштво за трговија и услуги
доо Скопје
ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, MK
(540)

ДЕ НОВО ГРОУП
(591) бела, црна, сива, сребрена, зелена и црвена
(551) индивидуална
(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови сирупи и препарати за
производство на пијалаци

кл. 25  облека, обувки, капи
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
облека, обувки и капи
(210) TM 2008/1700

(220) 07/11/2008
(442) 30/04/2009

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

(210) TM 2008/1704

(220) 10/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) Накова Наташа
ул.22 Октомври бр.77, Кочани, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

TRAFFIC
(551) индивидуална

(591) црвена, сина, сива и бела

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 25  облека, обувки, капи
кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со
облека, обувки и капи
(210) TM 2008/1701

(220) 07/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) ИНТЕР ВИСТА ГРУП-Друштво за трговија и
услуги доо Скопје
ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, MK
(540)

ИНТЕР ВИСТА ГРУП
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25  облека, обувки, капи

Trgovski marki

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив,
кои не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски материјал; лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување кои
не се опфатени во другите класи; печатарски
букви; клишиња
кл. 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. 35

огласување; водење на работење;

TM 2008/1704
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управување со работи; канцелариски работи, а
особено големопродажба и малопродажба на:
школски и канцелариски материјали, мебел и
рекламни материјали
(210) TM 2008/1706

(220) 11/11/2008
(442) 30/04/2009

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

(591) сива и темно црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 правни услуги
(210) TM 2008/1708

(220) 11/11/2008
(442) 30/04/2009

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

THE SIGNED RANGE CIGAR
(551)

индивидуална

(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун; тутунски производи; запалки;
кибрит; артикли за пушачи; цигарети
(210) TM 2008/1709

(220) 11/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) ДППУ Хонор, Скопје
Момин Поток бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул. ”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, сива, светло и темно сина, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 анимирани цртежи, билборди, габарити /инст–
рументи за мерење/, далечински прекинувачи,
далечинско палење (електрични уреди за палење),
далечинско управување (апарати за далечинско

TM 2008/1706

управување),
дигитални
технички
цртачи,
екрани за прожектирање, електрични контакти,
електронски сигнали (емитувачи на електронски
сигнали), зголемување (апарати за зголемување)
/фотографија/, зголемувачи /оптика/, инструменти
со зголемувами, интер-комуникации (апарати за
интер-комуникации),    информатички   програми
/снимени/, информации (апарати за обработка на
информации), камери /кинематофафски апарати/,
кинематографски апарати/, контрола (електрични
контролни апарати), механички натписи, монитори
/опрема/, монитори /програми за сметачи/,
обработка на податоци (апарати за обработка
на податоци), обработка на текст (апарати за
обработка на текст), оптички инструменти за
прожектирање на зголемени слики на екран,
оптички податоци (подлоги за оптички податоци)
/магнетни/, планови (инструменти за изработка
на планови), податоци (подлоги за податоци),
предаватели на електронски сигнали, предаватели
/телекомуникации/, преносник /фотографија/,
прожектирање (апарати за прожектирање),
прожектирање (екрани за прожектирање),
светлечки натписи, светлечки: ознаки на
патиштата, светлечки цевки за реклами, сигнали
(електродинамички апарати за далечинско
управување со сигнали), сигнализација, светлечка
или механичка, табли за сигнализација /светлечки
или механички/, температура (покажувачи на
температурата), флуоросцентни екрани
кл. 37 надзор на градежни конструкции, изолација
на градби, изградба на саемски штандови
и продавници, градежништво, опрема за
градежништво, електрични апарати - инсталации
и поправки, изнајмување на градежна опрема,
информации за градежни конструкции, изолација
против влага (градежништво), рушење на објекти,
врати и прозорци (поставување), реставрација
на мебел, боење, ентериери и екстериери,
гипсирање, информации во врска со реновирања,
тапети
кл. 42   архитектонски консултации, архитектура,
автентични уметнички изработки, конструктивни
нацрти, декор (дизајн на ентериф), дизајн
(индустриски), дизајн на ентериерен декор,
дизајнерски услуги (амбалажа, прикажување),
дизајнирање (графичка уметност), идејни планови
(градежни), инженерство, графички дизајн,
индустриски дизајн, снимање на терен, тестирање
на материјали, механички истражувања, дизајн
на амабалажи, проектни студии (технички),
истражувања
(технички
проекти),
форма
(индустриски дизајн), техничко истражување,
урбано планирање, уметнички дела (автентични)
(210) TM 2008/1710

(220) 12/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје, Ц.О.
бул. „ Александар Македонски” бр.12 Скопје,
MK

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

16/2
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(540)

PIMEF

НАСОДРЕН

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2008/1711

кл. 5   лекови за хуана медицина; фармацевтски
препарати; санитарни препарати за медицински
цели; диететски супстанции што се користат во
медицината; храна за бебиња; храна за бебиња;
средства за дезинфекција за медицински или
хигиенски цели

(220) 12/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје, Ц.О.
бул. „Александар Македонски” бр.12 Скопје,
MK
(540)

(210) TM 2008/1717

(220) 13/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR

FUREXA
(551)

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

индивидуална

(510, 511)

KALIUM HLORID JADRAN

кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2008/1712

(220) 13/11/2008
(442) 30/04/2009

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

(731) ТД „ФАЛКОН” ДООЕЛ увоз-извоз
с. Куклиш бб Струмица 2400, MK
(540)

(210) TM 2008/1719

(220) 14/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) RAD Neurim Pharmaceuticls EEC Ltd.
6 Fortuna Court, Calleva Perk Aldermaston,
Berkshire RG7 8 UB, UK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
Партизански одреди бр. 103/26 1000 Скопје

бул.

(540)

CIRCADIN
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) сина, жолта и црна

кл. 5  фармацевтски препарати

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со:
репроматеријали за замјоделие (полиетиленска
фолија за земјоделие, препарати за заштита на
растенијата, ѓубрива, семенски материјал
(210) TM 2008/1716

(220) 13/11/2008
(442) 30/04/2009

(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

Trgovski marki

(210) TM 2008/1761

(220) 24/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) Ford Motor Company
One American Road, Dearborn, Michigan 48126,
US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

FORD CARGO
TM 2008/1761

100 Glasnik, 16/2 str. 56-135 april 2009 Skopje

(551) индивидуална

(510, 511)
електрични и електронски апарати и
кл. 9
инструменти; апарати и инструменти за инструкции,
учење и мерење; сметалки; калкулатори; машини
за забава; батерии; компјутери; компјутерски
хардвер, софтвер и фирмвер; лампи; научни
апарати и инструменти; апарати и инструменти
сите за научни апарати и инструменти; апарати
и инструменти сите за снимање, трансмисија и
репродукција на сите аудио, визуелни и аудиовизуелни податоци, слајд-проектор и проектори;
делови и монтажа за гореспоменатите стоки

(510, 511)
кл. 12 камиони (товарни возила)
(210) TM 2008/1762

(220) 24/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во
приватна сопственост увоз-извоз Скопје
бул. Јане Сандански, бр. 109 б Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

кл. 16 хартии; картон; исечоци од хартија и
картон; подвижни сетови за печатење; материјали
за моделирање; креда; книги; печатен материјал;
честитки; печатени публикации; фотографии,
слики и постери; графикони; канцелариски
материјали и прибор; орудиа и материјали за
цртање и пишување; материјали за инструкции
и учење; лепила и адхезиви; четки за сликање;
албуми; бебешки и детски хартиени марамчиња;
табли за пишување; табли за цртање и сликарски
штафелаи; трансфери; планови; мапи и
глобуси; гуми за бришење; букви од азбуката и
нумерички симболи; шаблони; кутии и држачи за
гореспоменатите стоки; делови и монтажа за сите
гореспоменати стоки

(540)

(591) зелена, розова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25  облека, обувки, и капи
кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени во другите класи,
украси за елка
кл. 35   услуги за продажба на големо и мало со
средства за белење и други супстанци за перење,
препарати за чистење, полирање, триење и
нагризување, сапуни, парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса,
препарати за нега на забите, месо, риба, живинаи
дивеч, месни преработки, конзервирано, сушено
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла
за јадење и масти, пиво, минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати
за производство на пијалаци, алкохолни
пијалаци(освен пиво), тутун, производи за
пушачите, кибрит, бела техника, техничкаопрема,
играчки, детскаоблека, книги

кл. 28 играчки, игри и предмети за играње; карти
за играње; предмети за гимнастика и спорт;
делови и монтажа за сите гореспоменати стоки
кл. 35 демонстрација, за доброто на другите,
на избор на стоки во комплет кој им овозможува
на муштериите да ги видат и купат тие стоки;
демонстрација, за доброто на другите, наизбор на
стоки преку каналот за купување од дома кој им
овозможува на муштериите да ги видат и купат тие
стоки преку средствата за телекомуникации или
интернет; демонстрација, за доброто на другите,
на избор на стоки преку каталог за купување од
дома кој им овозможува на муштериите да ги
видат и купат тие стоки преку нарачка по пошта,
средствата за телекомуникации или Интернет;
демонстрација, за доброто на другите, на избор
на стоки, кој им овозможува на муштериите да ги
видат и купат тие стоки преку главната продажна
интернет страница

кл. 36
осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со недвижен
имот
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(210) TM 2008/1765

(220) 20/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) Early Learning Centre limited
South Marston Industrial Park Swindon SN3 4TJ,
GB
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ   Ул. ‘’Илинденска’’   2/13,
1400, Велес
(540)

(210) TM 2008/1766

(220) 20/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) Early Learning Centre limited
South Marston Industrial Park Swindon SN3 4TJ,
GB
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ Ул. ‘’Илинденска’’   2/13,
1400, Велес
(540)

EARLY LEARNING CENTRE
(551) индивидуална

TM 2008/1762

ELC
(551) индивидуална

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)

кл. 16 хартии; картон; исечоци од хартија и
картон; подвижни сетови за печатење; материјали
за моделирање; креда; книги; печатен материјал;
честитки; печатени публикации; фотографии,
слики и постери; графикони; канцелариски
материјали и прибор; орудиа и материјали за
цртање и пишување; материјали за инструкции
и учење; лепила и адхезиви; четки за сликање;
албуми; бебешки и детски хартиени марамчиња;
табли за пишување; табли за цртање и сликарски
штафелаи; трансфери; планови; мапи и
глобуси; гуми за бришење; букви од азбуката и
нумерички симболи; шаблони; кутии и држачи за
гореспоменатите стоки; делови и монтажа за сите
гореспоменати стоки
кл. 28  играчки, игри и предмети за играње; карти
за играње; предмети за гимнастика и спорт;
делови и монтажа за сите гореспоменати стоки
кл. 35 демонстрација, за доброто на другите,
на избор на стоки во комплет кој им овозможува
на муштериите да ги видат и купат тие стоки;
демонстрација, за доброто на другите, наизбор на
стоки преку каналот за купување од дома кој им
овозможува на муштериите да ги видат и купат тие
стоки преку средствата за телекомуникации или
интернет; демонстрација, за доброто на другите,
на избор на стоки преку каталог за купување од
дома кој им овозможува на муштериите да ги
видат и купат тие стоки преку нарачка по пошта,
средствата за телекомуникации или Интернет;
демонстрација, за доброто на другите, на избор
на стоки, кој им овозможува на муштериите да ги
видат и купат тие стоки преку главната продажна
интернет страница
(220) 25/11/2008
(442) 30/04/2009
(731) ОХРИДСКА БАНКА А.Д. - Охрид
ул. ’Македонски просветители’ бр.19, 96000
Охрид, MK
(540)
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(551) индивидуална

кл. 9   електрични и електронски апарати и
инструменти; апарати и инструменти за инструкции,
учење и мерење; сметалки; калкулатори; машини
за забава; батерии; компјутери; компјутерски
хардвер, софтвер и фирмвер; лампи; научни
апарати и инструменти; апарати и инструменти
сите за научни апарати и инструменти; апарати
и инструменти сите за снимање, трансмисија и
репродукција на сите аудио, визуелни и аудиовизуелни податоци, слајд-проектор и проектори;
делови и монтажа за гореспоменатите стоки

(210) TM 2008/1767

16/2

(510, 511)
кл. 36 финансиски работи
(210) TM 2008/1768

(220) 25/11/2008
(442) 30/04/2009

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

(591) бела, сина и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи, изматен шлаг,
јогурт, млечни напивки во кои преовладува млеко,
павлака /млечни производи/, путер, путер (кајмак
за путер), сирење, сириште /употребено/, смеси
кои содржат масти наменети за мачкање на леб
кл. 30 бело кафе, какао со млеко, ладни пијалаци,
матена павлака (производи за зацврстување на
матена павлака), сладолед (прашок за сладолед),
сладолед, сладолед (средстав за зацврстување
на сладоледот), чоколадни пијалаци, чоколадно
млеко
кл. 35 огласување, водење на работење, упра–
вување со работи, трговски дејности, увоз-извоз,
ширење рекламен материјал /трактати, проспекти,
печатени примероци/
кл. 39  транспортни услуги, пакување и складирање
стока, амбалажирање на производи, испорака
/дистрибуција/ на производи, истоварување,
магацини, превоз на стока, складирање
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци,
ресторани за брзо и постојано послужување
(шанк-барови), ресторани за самопослужување
привремено сместување
(210) TM 2008/1769

(220) 25/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) Индустрија за млеко, млечни производи
и сокови акционерско друштво МЛЕКАРА
Битола
ул. „Долнооризарски пат” б.б., 7000 Битола,
MK
(591) црвена, црна, сина и жолта

Trgovski marki

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

TM 2008/1769
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(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  павлака /млечни производи/
(210) TM 2008/1771
(591) бела, жолта, портокалова, светло и темно црвена,
светло и темно кафена, светло и темно сина и
црна
(551) индивидуална

(442) 30/04/2009
(731) Индустрија за млеко, млечни производи
и сокови акционерско друштво МЛЕКАРА
Битола
ул. „Долнооризарски пат” б.б., 7000 Битола,
MK

(510, 511)
кл. 29  млеко и млечни производи, изматен шлаг,
јогурт, млечни напивки во кои преовладува млеко,
павлака /млечни производи/, путер, путер (кајмак
за путер), сирење, сириште /употребено/, смеси
кои содржат масти наменети за мачкање на леб,
конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје
и зеленчук, желе, џемови, компоти

(220) 25/11/2008

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

кл. 30 бело кафе, какао со млеко, ладни пијалаци,
матена павлака (производи за зацврстување на
матена павлака), сладолед (прашок за сладолед),
сладолед, сладолед (средстав за зацврстување
на сладоледот), чоколадни пијалаци, чоколадно
млеко
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, трговски дејности, увозизвоз, ширење рекламен материјал /трактати,
проспекти, печатени примероци/
кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање
стока, амбалажирање на производи, испорака
/дистрибуција/ на производи, истоварување,
магацини, превоз на стока, складирање
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци,
ресторани за брзо и постојано послужување
(шанк-барови), ресторани за самопослужување
привремено сместување
(210) TM 2008/1770

(220) 25/11/2008
(442) 30/04/2009

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

TM 2008/1770

(591) бела, жолта, светло и темно розова, светло и
темно зелена, светло и темно сина и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  јогурт /млечни производи/
(210) TM 2008/1772

(220) 25/11/2008
(442) 30/04/2009

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

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

16/2
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парати за медицински цели, диететски супстанции
што се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали за
пломбирање заби, средства за дезинфекција,
препарати за уништување   на штетници,
фунгициди, хербициди
кл. 10 медицински, хируршки, забарски и вете–
ринарни апарати и инструменти
(210) TM 2008/1777

(220) 26/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) Трговско друштво за промет и услуги ВЕНЕКС
Весна и др. ДОО експорт импорт Скопје
(591) бела, жолта, светло и темно сина, светло и темно
зелена, розова и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 29 кисело млеко/млечни производи/
(210) TM 2008/1775

ул. Партениј Зографски бр. 19, 1000 Скопје,
MK

(220) 24/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ТИБЕР-ЛУКА увоз-извоз Охрид ДООЕЛ
ул.Кузман Јосифовски бр. ББ ЗГР РЕМИС-ЛАМ
2 Ст. 39 Охрид, MK
(740) ДРАГАН ГОЏО, адвокат ул. „Македонски просве–
тители”  бр. 8, 6000, Охрид
(540)

(591) бела, жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединците, безбедносни услуги за заштита на
имот и лица
(210) TM 2008/1776

(220) 26/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) PROVIDENS DOO
ul. Kapitol 24 10000 Zagreb , HR
(740) ТРЧКОВА
СЛАВИЦА,
адвокат
Ул.
Хаџивасилев Јасмин бр.16/28 1000 Скопје

Мито

(540)

FOSTER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати, санитарни пре–

Trgovski marki

(591) зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
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,
персонална менаџмент консултација, развој на
информатичка технологија, потрошувачи (совети
за потрошувачи, клиенти, цена), демонстрација
на производи, човечки ресурси, интернет
маркетинг услуги, консултантски услуги, услуги на
продавници на мало
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
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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, услуги на школи за
странски јазици

проучување на пазарот /маркетинг/, трговски
дејности, деловни проценки, помош за деловен
менаџмент, професионална деловна консултација,
персомална менаџмент консултација, развој на
информатичка технологија, потрошувачи (совети
за потрошувачи, клиенти, цена), демонстрација
на производи, човечки ресурси, интернет
маркетинг услуги, консултантски услуги, услуги на
продавници на мало
кл. 39 паркирање на возила, изнајмување на
паркинг простори
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, услуги на школи за
странски јазици

кл. 43 услуги за обезбедување храма и пијалок,
привремено
сместување,
хотели,
мотели,
резервации
на
привремено
сместување,
кафетерии, кантини, хотелски резервации,
изнајмување на сали за состаноци, резервирање
на сали за состаноци, ресторани, ресторани за
самопослужување, туристички куќи
(210) TM 2008/1778

(220) 26/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) Трговско друштво за промет и услуги ВЕНЕКС
Весна и др. ДОО експорт импорт Скопје
ул. Партениј Зографски бр. 19, 1000 Скопје,
MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

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, консултации за компјутерски
софтвер, консултации за компјутерски хардвер,
софтверски услуги, дизајн на компјутерски
софтвер, инсталирање на компјутерски софтвер,
одржување на компјутерски софтвер, изнајмување
на компјутерски софтвер, апдејтирање на
компјутерски софтвер

(540)

(591) темно сина и светло сина
(551) индивидуална

(210) TM 2008/1779

(220) 26/11/2008
(442) 30/04/2009

(510, 511)
кл. 2  тонери за копири, тонери за печатачи, тонер
кертриџи за копири и печатачи, печатачи, копири

(731) PLIVA HRVATSKA d.o.o.

кл. 35 огласување, водење на работење, упра–
вување 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,

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
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Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR

(540)

RISBON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи и лекови
(210) TM 2008/1781

(220) 27/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ БОДИ ЛАЈН
ДООЕЛ
бул. Партизански одреди 37/10, ТЦ Соравија
л.109, Скопје, MK

Trgovski marki

Glasnik,

16/2

str. 56-135 april 2009 Skopje

(210) TM 2008/1786

(540)

105

(220) 28/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) Трговско друштво на големо и мало МИКЕИИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ, Експорт-Импорт,
Скопје Камник бб , 1000 Скопје, MK

(591) сина и бела

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо на
текстил, облека, предмети од кожа
(210) TM 2008/1784

(220) 27/11/2008

GRAND CRU
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво), вино

(442) 30/04/2009
(731) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(210) TM 2008/1789

(220) 28/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) ТП ВЕНЕЦИА ДИВА
бул. Партизански одреди бр. 37, 1000 Скопје ,
MK

(540)

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

ROVER

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34   преработен или непреработен тутун;  
производи   од тутун;   тутун за пушење, тутун за
лулиња, тутун за рачно завиткување,    тутун за
џвакање; снус тутун (шведски тутун кој не дими
додека согорува); цигари, пури, цигарилоси;
супстанци за пушење кои се продаваат заедно
или одвоено од тутун а кои не се за медицински
намени и не се наменети за лекување; бурмут;
пушачки артикли вклучени во класа 34; хартија за
цигари, цевчиња и муштикли за цигари, кибрити
кл. 35 огласување и рекламирање; водење на
работење; водење на комерцијална дејност,
комерцијална администрација;   управување со
работи; канцелариски работи
(210) TM 2008/1785

(591) светло сива, темно сива, црвена и  црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 кафулиња, кафетерии, кафеани, гостил–
ници, ресторани, услуги за подготвување храна и
пијалаци, клубови, ноќни клубови
(210) TM 2008/1790

(442) 30/04/2009
(731) Друштво за производство, трговија и услуги
БРАНСИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Гиго Михајловски бр. 11/1-4, 1000 Скопје,
MK

(220) 28/11/2008
(442) 30/04/2009

(731) Трговско друштво на големо и мало МИКЕИИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ, Експорт-Импорт,
Скопје

(220) 28/11/2008

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

ДОО

(540)

Камник бб , 1000 Скопје, MK
(540)

ГРАНД КРУ

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво), вино

Trgovski marki

(510, 511)
кл. 40 обработка на материјали
кл. 42 проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
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(210) TM 2008/1792

(220) 01/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) Акционерско друштво за
БУЈОТО ИНВЕСТ АД Скопје

градежништво

ул.Првомајска бб, Скопје, MK
(540)

(591) жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
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. 2 бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото, материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи; лосиони
за коса, препарати за нега на забите
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
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 6 обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал кои не се
електрични, браварски производи, мали метални
производи, метални цевки, каси, производи од
метал, кои не се опфатени со другите класи, руди
кл. 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
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кл. 8  рачни алати и направи, прибор за јадење,
ладно оружје, жилети
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција на
звук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар
медицински, хируршки, забарски и
кл. 10
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
апарати за осветлување, греење,
кл. 11
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 12   возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода
кл. 13   огнено оружје, муниција и проектили,
експлозиви, средства за огномет
кл. 14   благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, кои не се опфатени со другите класи,
накит бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хронометриски инструменти
кл. 15 музички инструменти
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување кои
не се опфатени во другите класи; печатарски
букви, клишиња
кл. 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 заптисување и за
изолација, свитливи неметални цевки
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. 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,
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школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали, или од пластика

кл. 41   образовни услуги; подготвување на нас–
тавата; забава; спортски и културни активности

кл. 21   куќни или кујнски апарати и садови за
домќинството, чешли и сунгери, четки (освен
сликарски четки), материјали за правење четки,
производи кои се користат за чистење, челична
волна, сурово и полуобработено стакло (освен
градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, кои не се опфатени со другите класи

кл. 42  научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања кои се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

кл. 22
јажиња, канапи, мрежи шатори, наст–
решници од платно, надворешни навлаки за
автомобили, едра, вреќи и торби кои не се
опфатени со другите класи, материјали за
полнење душеци (освен од гума или од пластични
материи), сурови текстилни влакнести материи

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

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

кл. 45   правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги штоти даваат трети лица за задоволување
на потребитена поединците

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. 27 килими, рогузини простирки и бришачи,
линолеум и други 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 овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
зајадење
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
земјоделски, градинарски и шумски
кл. 31
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 пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) TM 2008/1793

(442) 30/04/2009
(731) „Патнички сообраќај-Транскоп” АД БИТОЛА
ул. Железничк бб Битола, MK
(540)

(591) бела, сина и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
транспортни услуги и организирање
кл. 39
патувања
(210) TM 2008/1794
(731) ОРОССИМО ДООЕЛ
ул. Север југ бб Битола, MK
(540)

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со
кафе, шеќер, делови за моторни возила
кл. 39  транспортни услуги, превоз на патници
(210) TM 2008/1797

кл. 35 огласување; водење на работење; упра–
вување со работи; канцелариски работи

(731) С енд Б Трејд Скопје

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање
стока; организирање патувања
кл. 40  обработка на материјали
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(220) 01/12/2008
(442) 30/04/2009

кл. 36   осигурување; финансиски работи; моне–
тарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 38  телекомуникации

(220) 01/12/2008
(442) 30/04/2009

кл. 34  тутун, производи за пушачите, кибрит

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инста–
лациски услуги

(220) 01/12/2008

улица Владимир Комаров број 18а 1/16 1000
Скопје, MK
(540)

АДРИА КУЛЕР
(551) индивидуална

TM 2008/1797
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(510, 511)
кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво )
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување
(210) TM 2008/1798

(220) 01/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) BVS INTERNATIONAL N.V.

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

MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS
(551) индивидуална
(510, 511)

Pietermaai 123, Curacao , AN

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

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

DIABOLIK: TRACK OF THE PANTHER
(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
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување кои
не се опфатени во другите класи; печатарски
букви, клишиња
кл. 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. 25  облека, обувки и капи
кл. 28   игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка
кл. 41   образовни услуги; подготвување на нас–
тавата; забава; спортски и културни активности
(210) TM 2008/1799

(220) 01/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) BVS INTERNATIONAL N.V.
Pietermaai 123, Curacao , AN

TM 2008/1798

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување кои
не се опфатени во другите класи; печатарски
букви, клишиња
кл. 25  облека, обувки и капи
кл. 28   игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка
кл. 41   образовни услуги; подготвување на нас–
тавата; забава; спортски и културни активности
(210) TM 2008/1801

(220) 01/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) BVS INTERNATIONAL N.V.
Pietermaai 123, Curacao , AN
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

MYSTIC KNIGHTS OF TIR NA NOG
(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;
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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
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување кои
не се опфатени во другите класи; печатарски
букви, клишиња

500 South Buena Vista Street Burbank, California
91521, US
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

MARLIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал и лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за пишување
и канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за обука и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување кои не се опфатени во
другите класи; печатарски букви, клишиња
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка

кл. 41 образовни услуги; подготвување на нас–
тавата; забава; спортски и културни активности

(731) Disney Enterprises, Inc.
500 South Buena Vista Street Burbank, California
91521, US
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(220) 01/12/2008

(731) Disney Enterprises, Inc.

кл. 28   игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка

(442) 30/04/2009
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кл. 25  облека, обувки и капи

(220) 01/12/2008
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(210) TM 2008/1803

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

(210) TM 2008/1802

16/2

(210) TM 2008/1804

(220) 01/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) Disney Enterprises, Inc.
500 South Buena Vista Street Burbank, California
91521, US
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

DORY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16   хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување кои
не се опфатени во другите класи; печатарски
букви, клишиња
кл. 25 облека, обувки и капи;
кл. 28   игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал и лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за пишување
и канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за обука и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување кои не се опфатени во
другите класи; печатарски букви, клишиња

TM 2008/1804
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кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од
животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки
производи
кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25  облека, обувки и капи
кл. 28   игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка

(210) TM 2008/1805

и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка
(210) TM 2008/1806

(220) 01/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) Disney Enterprises, Inc.
500 South Buena Vista Street Burbank, California
91521, US
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(220) 01/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) Disney Enterprises, Inc.
500 South Buena Vista Street Burbank, California
91521, US
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул.  „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16   хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување кои
не се опфатени во другите класи; печатарски
букви, клишиња
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од
животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки
производи
кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25  облека, обувки и капи
кл. 28   игри и играчки, производи за гимнастика

TM 2008/1805

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување кои
не се опфатени во другите класи; печатарски
букви, клишиња
кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од
животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки
производи
кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25  облека, обувки и капи
кл. 28  игри и играчки, производи за гимнастика и
спорт кои не се опфатени со другите класи, украси
за елка
(210) TM 2008/1807

(220) 01/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) Disney Enterprises, Inc.
500 South Buena Vista Street Burbank, California
91521, US
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
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(540)

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

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

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

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25  облека, обувки и капи

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

кл. 28   игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка
(210) TM 2008/1808

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка

(220) 01/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) Disney Enterprises, Inc.
500 South Buena Vista Street Burbank, California
91521, US
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(210) TM 2008/1809

(220) 01/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) Disney Enterprises, Inc.
500 South Buena Vista Street Burbank, California
91521, US
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

DISNEY FAIRIES
(551) индивидуална

Trgovski marki

TM 2008/1809

112 Glasnik, 16/2 str. 56-135 april 2009 Skopje

(510, 511)

украси за елка

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал и лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за пишување
и канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за обука и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување кои не се опфатени во
другите класи; печатарски букви, клишиња
кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од
животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки
производи
кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

(210) TM 2008/1811

(442) 30/04/2009
(731) Disney Enterprises, Inc.
500 South Buena Vista Street Burbank, California
91521, US
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул.  „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

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

кл. 25  облека, обувки и капи
кл. 28   игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка
(210) TM 2008/1810

(220) 01/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) Disney Enterprises, Inc.

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

500 South Buena Vista Street Burbank, California
91521, US
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

(540)

PIRATES OF THE CARIBBEAN

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16   хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување кои
не се опфатени во другите класи; печатарски
букви, клишиња
кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од
животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки
производи
кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25  облека, обувки и капи
кл. 28   игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,

TM 2008/1810

(220) 01/12/2008

(210) TM 2008/1812

(220) 01/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) Disney Enterprises, Inc.
500 South Buena Vista Street Burbank, California
91521, US
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

TOY STORY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за пишување

Trgovski marki

Glasnik,

и канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за обука и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување кои не се опфатени во
другите класи; печатарски букви, клишиња
кл. 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
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(210) TM 2008/1814

113

(220) 01/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) Disney Enterprises, Inc.
500 South Buena Vista Street Burbank, California
91521, US
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

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. 28 игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка
(210) TM 2008/1813

(220) 01/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) Disney Enterprises, Inc.
500 South Buena Vista Street Burbank, California
91521, US

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

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

JACK SPARROW
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал и лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за пишување
и канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за обука и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување кои не се опфатени во
другите класи; печатарски букви, клишиња
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од
животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки
производи
кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

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. 28   игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка
(210) TM 2008/1815

(220) 01/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) Disney Enterprises, Inc.
500 South Buena Vista Street Burbank, California
91521, US
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка

Trgovski marki
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кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

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

кл. 25 облека, обувки и капи
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 прера–
ботки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла и масти за
јадење

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

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. 25 облека, обувки и капи
кл. 28   игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка
(210) TM 2008/1816

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

(220) 01/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) Disney Enterprises, Inc.
500 South Buena Vista Street Burbank, California
91521, US
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2008/1817

(220) 01/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) Disney Enterprises, Inc.
500 South Buena Vista Street Burbank, California
91521, US
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

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

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

кл. 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

TM 2008/1816

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

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. 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

(210) TM 2008/1818

(220) 01/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) Disney Enterprises, Inc.
500 South Buena Vista Street Burbank, California
91521, US
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кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење

кл. 28   игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка

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

str. 56-135 april 2009 Skopje

и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка

кл. 25 облека, обувки и капи

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

16/2

кл. 32   пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2008/1819

(220) 01/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) Disney Enterprises, Inc.
500 South Buena Vista Street Burbank, California
91521, US
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал и лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за пишување
и канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за обука и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување кои не се опфатени во
другите класи; печатарски букви, клишиња
кл. 24  текстил и текстилни производи, кои 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

Trgovski marki

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 акгивираат 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
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал и лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за пишување
и канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за обука и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување кои не се опфатени во
другите класи; печатарски букви, клишиња

TM 2008/1819
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кл. 25 облека, обувки и капи

(540)

кл. 28  игри  и  играчки,  производи  за  гимнастика  
и   спорт кои   не се опфатени со другите класи,
украси за елка
(210) TM 2008/1820

(220) 01/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) Disney Enterprises, Inc.
500 South Buena Vista Street Burbank, California
91521, US
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 игри и  играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка

(540)

кл. 38 телекомуникации

DISNEYLAND

кл. 41   образовни услуги; подготвување на нас–
тавата; забава; спортски и културни активности

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2008/1822

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
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал и лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за пишување
и канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за обука и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување кои не се опфатени во
другите класи; печатарски букви, клишиња
кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка
кл. 38 телекомуникации
кл. 41   образовни услуги; подготвување на нас–
тавата; забава; спортски и културни активности
(210) TM 2008/1821

(220) 01/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) Disney Enterprises, Inc.
500 South Buena Vista Street Burbank, California
91521, US
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

TM 2008/1820

(220) 01/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) Disney Enterprises, Inc.
500 South Buena Vista Street Burbank, California
91521, US
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 14   благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, кои не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хронометриски инструменти
кл. 16   хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал и 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

Trgovski marki

Glasnik,

материјали за пакување кои не се опфатени во
другите класи; печатарски букви, клишиња
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. 20  мебел, огледала, рамки за слики, производи
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки,
рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали, или од пластика
кл. 21   куќни или кујнски апарати и садови за
домќинството, чешли и сунгери, четки (освен
сликарски четки), материјали за правење четки,
производи кои се користат за чистење, челична
волна, сурово и полуобработено стакло (освен
градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, кои не се опфатени со другите класи
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. 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 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
(210) TM 2008/1823

(220) 01/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) Disney Enterprises, Inc.
500 South Buena Vista Street Burbank, California
91521, US
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

16/2
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 14   благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, кои не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хронометриски инструменти
кл. 16   хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал и лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за пишување
и канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за обука и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување кои не се опфатени во
другите класи; печатарски букви, клишиња
кл. 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. 20  мебел, огледала, рамки за слики, производи
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки,
рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали, или од пластика
кл. 21   куќни или кујнски апарати и садови за
домќинството, чешли и сунгери, четки (освен
сликарски четки), материјали за правење четки,
производи кои се користат за чистење, челична
волна, сурово и полуобработено стакло (освен
градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, кои не се опфатени со другите класи
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. 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 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

Trgovski marki
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(210) TM 2008/1824

(442) 30/04/2009

волна, сурово и полуобработено стакло (освен
градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, кои не се опфатени со другите класи

500 South Buena Vista Street Burbank, California
91521, US

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

(220) 01/12/2008

(731) Disney Enterprises, Inc.

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

кл. 25  облека, обувки и капи
кл. 28   игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка

(540)

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
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 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

(210) TM 2008/1825

(220) 01/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) Disney Enterprises, Inc.
500 South Buena Vista Street Burbank, California
91521, US
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал и лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за пишување
и канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за обука и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување кои не се опфатени во
другите класи; печатарски букви, клишиња
кл. 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. 20  мебел, огледала, рамки за слики, производи
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки,
рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали, или од пластика
кл. 21   куќни или кујнски апарати и садови за
домќинството, чешли и сунгери, четки (освен
сликарски четки), материјали за правење четки,
производи кои се користат за чистење, челична

TM 2008/1824

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 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

Trgovski marki
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кл. 16   хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал и лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за пишување
и канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за обука и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување кои не се опфатени во
другите класи; печатарски букви, клишиња
кл. 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. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки,
рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали, или од пластика
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за
домќинството, чешли и сунгери, четки (освен
сликарски четки), материјали за правење четки,
производи кои се користат за чистење, челична
волна, сурово и полуобработено стакло (освен
градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, кои не се опфатени со другите класи
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. 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 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
(210) TM 2008/1826

(220) 01/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) Disney Enterprises, Inc.
500 South Buena Vista Street Burbank, California
91521, US
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
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(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 14   благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, кои не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хронометриски инструменти
кл. 16   хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал и лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за пишување
и канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за обука и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување кои не се опфатени во
другите класи; печатарски букви, клишиња
кл. 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. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки,
рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали, или од пластика
кл. 21   куќни или кујнски апарати и садови за
домќинството, чешли и сунгери, четки (освен
сликарски четки), материјали за правење четки,
производи кои се користат за чистење, челична
волна, сурово и полуобработено стакло (освен
градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, кои не се опфатени со другите класи
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. 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
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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
(210) TM 2008/1827

(220) 02/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво
за
производство
трговија
угостителство и услуги ДЕХРИ увоз-извоз
ДООЕЛ
ул. Маршал Тито бр. 86 Богданци, MK

(210) TM 2008/1833

(220) 03/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) BPB United Kingdom Limited
Aldwych House, 81 Aldwych, London WC2B 4HQ,
UK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

BLADERUNNER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 рачни алати; делови и опрема за претходно
наведените производи

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

(210) TM 2008/1834

(540)

(731) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.

(220) 04/12/2008
(442) 30/04/2009

Pulac b.b. Rijeka 51000, HR

AMINTA

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

(551) индивидуална
(510, 511)

VITALIA MEGAOMEGA - 3

кл. 33  алкохолни, (овошни екстракт со алкохол),
алкохол од нане, алкохолни екстракти, алкохолни
есенции, алкохолни пијалаци (со исклучок на
пиво), алкохолни пијлаоци што содржат овошје,
алкохолни пијалаци, аперативи, вино, виски
дестилирани пијалаци, дигестиви /алкохол и
ликер/, јаболкова ракија, коктели, ликери /го–
рчливи/, ракија

(210) TM 2008/1835

кл. 35   огласување, водење на работење, упра–
вување со работи, трговски дејности, увоз-извоз

(731) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.

кл. 41  услуги за подготвување храна и пијалци
(210) TM 2008/1830

(220) 02/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) TЕРМО ЛОЏИК ДОО Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски производи
(220) 04/12/2008
(442) 30/04/2009
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ул. Љубљанска 1-1/3, Скопје, MK

VITALIA FEMINAL

(540)

(551) индивидуална
(591) портокалова и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со
опрема за греење и ладење, опрема за водовод и
овод, опрема за бањи, цевки, вентили и фитинг

(510, 511)
кл. 5  фармацевтски производи
(210) TM 2008/1836

(220) 04/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

TM 2008/1827
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300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

(540)

VITALIA OCULO PLUS

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

(551) индивидуална
(510, 511)

VOLTEC

кл. 5  фармацевтски производи
(210) TM 2008/1839

(220) 04/12/2008
(442) 30/04/2009

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 машини (мотори) за моторни возила за
движење по земја

(731) ФЛЕШ КОНСАЛТИНГ ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА
И УСЛУГИ ДОО
ул. 29 Ноември 40-1/2, Скопје, MK
(540)

(210) TM 2008/1860

(220) 05/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) KOSS CORPORATION, а Delaware corporation
4129 North Port Washington Avenue, Milwaukee,
Wisconsin 53212-1052, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски” 5/1/32,
1000, Скопје

(591) црвена, црна, сива, бела

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36  финансиски консалтинг
(210) TM 2008/1840

(220) 05/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) REMEDICA Ltd

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 стереослушалки вклучително и стерео слушалки
(големи) за на глава и стерео слушалки (мали) за во
уши и опремата што се однесува на нив, вклучително
обични адаптери, моноаурални адаптери, заменливи
регулатори на напонот, намотани продолжни гајтани,
звучни прекинувачи, продолжни кабли, пин адаптери,
пин продолжни кабли, далечински управувачи, жичан
далечински управувач, конекторска кутија, контролни
адаптери и рачна електрична контролна кутија и
слушалки за заштита од бучава во индустријата

Limassol, Cyprus, Aharnon St. Industrial Estate
3508 Limassol, CY
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

AREMED
(551) индивидуална

(210) TM 2008/1863

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 10   медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи
и хируршки материјали за шиење
(210) TM 2008/1859

(220) 05/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation
organized and existing under the laws of the State
of Delaware

Trgovski marki

(220) 09/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) Nintendo Co., Ltd.
11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi,
Kyoto, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ    ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
- разменски картички; други печатени
кл. 16
материјали, лепила во вид на пасти и други лепила
за канцелариски потреби или за домаќинство, восок
за запечатување, печатарски реглети (водилки
меѓу редови), печатарски букви, ленти натопени во
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мастило, машини за автоматско втиснување на
печати, електрични хефталки за канцелариски
потреби, машини за запечатување пликоа за
канцелариски потреби, машини за поништување
маркички, инструменти за цртање, машини за
пишување, машини за пишување чекови, машини
за умножување (гештетнери), апарати за релјефно
копирање, апарати за уништување документи (за
канцелариска употреба), машини за потврдување
на платена поштарина (машини за втиснување
на печати), ротациони апарати за копирање,
шаблони за обележување, електрични острилки
за моливи, четкички за потреби на декоратори,
хартиени пелени за бебиња, индустриски
контејнери за пакување од хартија, пластичен
филм за завиткување храна за домашна употреба,
хартиени вреќи за отпад (за домашна употреба),
пластични вреќи за отпад (за домашна употреба),
макети (модели) од хартија, креда за шивачи,
знаци од хартија, знаменца од хартија, хигиенски
крпи за раце од хартија, крпи од хартија, хартиени
крпи за маса, хартиени крпи за раце, хартиени
шамивчиња, таблички (ознаки) за багаж, печатени
лотариски билети (различни од играчки), хартиени
прекривки за маса, хартија и картон, канцелариски
и едукативен материјал, сликарски и калиграфски
изработки, фотографии, фотографски стативи
(210) TM 2008/1864

(220) 09/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) Nintendo Co., Ltd.
11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyotoshi, Kyoto, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25   - облека; подврски, држачи за женски
чорапи, градници (со прерамки), мидери, ремени
за облека, обувки, костими за маскенбал, спортска
облека, спортски чизми
кл. 30 - кафе и какао; непечено кафе (непрера–
ботено), чај, зачини (за подобрување на вкусот  
обично сол и сл.), зачини (од ароматски растителни
материи), ароматски препарати за храна (не
се од есенцијални масла), лупен ориз, лупен
овес, лупен јачмен, брашно за храна, глутен за
храна, житни препарати, кинески полнети кнедли
(гиоза, зготвени), сендвичи, кинески парени
кнедли (шумаи, зготвени), суши, пржени топчиња
од тестена смеша со мали парчиња октопод
(такојаки), парени земички полнети со мелено
месо (нику-манџух), хамбургери (готови), пици
(готови), „ланч пакети” (готови), кифла-сендвичи
со виршла (готови), пити со месо (готови), равиоли
(готови), слатки, леб и земички, смеши за слатки
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за брза (инстант) подготовка, смеши за сладолед,
смеши за шербет, тесто од бадеми, квасец во
прав, ферментиран засладен ориз (коџи), квасец,
прашок за печење, лед, средства за сврзување
за сладолед, прашоци за омекнување на месо за
употреба во домаќинство, талог од саќе (за храна),
препарати за зацврстување матени кремови
кл. 35   - услуги за огласи и реклами, издавање
трговски жигови (жигови за ставање.во промет),
анализа на деловен менаџмент или деловна
консултација,
истражување
на
пазарот,
обезбедување информации за продажба на стоки,
деловен менаџмент за хотели, изготвување,
ревизија или заверка на финансиски биланси,
агенции за вработување, услуги за аукции,
агенции за увоз-извоз, организирање претплати
за весници, услуги за стенографија, услуги за
препис, репродукција (умножување) на документи,
канцелариско работење, конкретно архивирање,
првенствено на документи или магнетни ленти,
работа со компјутери, машини за пишување,
телекс апарати и други слични канцелариски
машини, прием на посетители во објекти (згради),
изнајмување рекламен материјал, изнајмување
машини за пишување, машини за копирање и
програми за обработка на текст, обезбедување
информации за вработување, изнајмување
машини за продавање, малопродажни или
големопродажни услуги за разни производи во
секоја област на облека, храна и пијалаци, како
и производи   за секојдневна употреба, носење
на сите производи заедно, малопродажни или
големопродажни услуги за ткаени штофови     и
постелнини, малопродажни или големопродажни
услуги за облека, малопродажни или големо–
продажни услуги за обувки, малопродажни
или големопродажни услуги за торби и ќеси,
малопродажни или големопродажни услуги за
предмети за лична употреба, малопродажни или
големопродажни услуги за храна и пијалаци,
малопродажни или големопродажни услуги
за месо, малопродажни или големопродажни
услуги за морска храна, малопродажни или
големопродажни услуги за зеленчук и овошје,
малопродажни или големопродажни услуги
за слатки, леб и земички, малопродажни или
големопродажни услуги за ориз и житни препарати,
малопродажни или големопродажни услуги за
млеко, малопродажни или големопродажни
услуги за газирани пијалаци (освежителни
пијалаци) и неалкохолни пијалаци од овошен сок,
малопродажни или големопродажни услуги за чај,
кафе и какао, малопродажни или големопродажни
услуги за преработена храна, малопродажни
или големопродажни услуги за автомобили,
малопродажни или големопродажни услуги
замоторни возила на две тркала, малопродажни
или големопродажни услуги за велосипеди,
малопродажни или големопродажни услуги за
мебел, малопродажни или големопродажни
услуги за столарски елементи, малопродажни или
големопродажни услуги за рогозини, малопродажни
или големопродажни услуги за ритуална опрема,
малопродажни или големопродажни услуги за
електрични    машини и апарати, малопродажни
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или големопродажни услуги за наострени
или зашилени рачни алати, рачни алати и
железарија, малопродажни или  големопродажни
услуги   за кујнска опрема, - алати за чистење
и уреди за миење (перење), малопродажни
или големопродажни услуги за фармацевтски,
ветеринарни и санитарни препарати и медицински
материјал, малопродажни или големопродажни
услуги за козметика, тоалетен прибор, пасти
за заби, сапуни и детергенти, малопродажни
или големопродажни услуги за земјоделски
машини, алатки и материјал, малопродажни или
големопродажни услуги за цвеќиња (природни) и
дрвја, малопродажни ќли големопродажни услуги
за гориво, малопродажни или големопродажни
услуги за печатени работи, малопродажни или
големопродажни услуги за хартија и канцелариски
материјал малопродажни или големопродажни
услуги за спортски производи, малопродажни
или големопродажни услуги за играчки, кукли,
машини и апарати за играње, малопродажни или
големопродажни услуги за музички инструменти
и грамофонски плочи, малопродажни или
големопродажни услуги за фотографски  машини и
апарати и фотографски материјал, малопродажни
или големопродажни услуги за саати, часовници
и очила (очила со диоптер и заштитни очила),
малопродажни или големопродажни услуги за
тутун и артикли за пушачи, малопродажни или
големопродажни услуги за градежни материјали,
малопродажни или големопродажни услуги за
необработен      или полуобработен скапоцени
камен и нивни имитации, малопродажни или
големопродажни услуги за домашни миленици,
работа на компјутерски систем за електронско
гласање
(210) TM 2008/1865

(220) 09/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) Nintendo Co., Ltd.
11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyotoshi, Kyoto, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

SUPER MARIO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16   - разменски картички, други печатени
материјали, лепила во вид на пасти и други
лепила за канцелариски потреби или за
домаќинство, восок за запечатување, печатарски
реглети (водилки меѓу редови), печатарски букви,
машини за адресирање, ленти натопени во
мастило, машини за автоматско втиснување на
печати, електрични хефталки за канцелариски
потреби,   машини за запечатување пликоа за
канцелариски потреби, машини за поништување
маркички, инструменти за цртање, машини за
пишување, машини за пишување чекови, машини
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за умножување (гештетнери), апарати за релјефно
копирање, апарати за уништување документи (за
канцелариска употреба), машини за потврдување
на платена поштарина (машини за втиснување
на печати), ротациони апарати за копирање,
шаблони за обележување, електрични острилки
за моливи, четкички за потреби на декоратори,
хартиени пелени за бебиња, индустриски
контејнери за пакување од хартија, пластичен
филм за завиткување храна за домашна употреба,
хартиени вреќи за отпад (за домашна употреба),
пластични вреќи за отпад (за домашна употреба),
макети (модели) од хартија, креда за шивачи,
знаци од хартија, знаменца од хартија, хигиенски
крпи за раце од хартија, крпи од хартија, хартиени
крпи за маса, хартиени крпи за раце, хартиени
шамивчиња, таблички (ознаки) за багаж, печатени
лотариски билети (различни од играчки), хартиени
прекривки за маса, хартија и картон, канцелариски
и едукативен материјал, сликарски и калиграфски
дела, фотографии, фотографски стативи
кл. 25   - облека; подврски, држачи за женски
чорапи, градници (со прерамки), мидери, ремени
за облека, обувки, костими за маскенбал, спортска
облека, спортски чизми
кл. 30   - кафе и какао; чај, непечено кафе
(непреработено), зачини (за подобрување на
вкусот - обично сол и сл.), зачини (од ароматски
растителни материи), ароматски преиарати за
храна (не се од есенцијални масла), лупен ориз,
лупен овес, лупенјачмен, брашно за храна, глутен
за храна, житни препарати, кинески полнети
кнедли (гиоза, зготвени), сендвичи, кинески парени
кнедли (шумаи, зготвени), суши, пржени топчиња
од тестена смеша со мали парчиња октопрд
(такојаки), парени земички полнети со мелено
месо (нику-манџух), хамбургери (готови), пици
(готови),  „ланч пакети” (готови), кифла-сендвичи
со виршла (готови), пити со месо (готови), равиоли
(готови), слатки, леб и земички, смеши за слатки
за брза (иестант) подготовка, смеши за сладолед,
смеши за шербет, тесто од бадеми, квасец во
прав, ферментиран засладен ориз (коџи), квасец,
прашок за печење, лед, средства за сврзување
за сладолед, прашоци за омекнување на месо за
употреба во домаќинство,  талог од саќе (за храна),
препарати за зацврстување матени кремови
кл. 41   - обезбедување слики по пат на
комуникации со помош на апарат за играње
кој се држи во рака, со екран од течен кристал,
обезбедување слики по пат на комуникации
со помош на машини за видео игри кои се
активираат со ситни пари, обезбедување слики
по пат на комуникации со помош на кориснички
апарат за видео игри, обезбедување слики по пат
на други комуникации, организација, раководење
или изготвување аранжмани за настани со видео
игри, обезбедување игри по пат на комуникации
со помош на апарат за игри кој се држи во рака,
со екран од течен кристал, обезбедување игри
по пат на комуникации со помош на машини за
видео игри кои се активираат со ситни пари,
обезбедување игри по пат на комуникации со
помош на кориснички апарат за видеоигри,
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обезбедување игри по пат на други комуникации,
обезбедување информации за забава преку
компјутерски терминали, обезбедување игри за
кориснички апарат за видео игри обезбедување
игри; за апаратза игри кој се држи во рака, со
екран од течен кристал, обезбедување игри   за
машини за видео игри кои се активираат со
ситни пари, изнајмување на кориснички апарати
завидео игри, обезбедување игри по пат на
телекомуникациски водови, обезбедување игри
по пат на комуникациски мрежи, работење со
лотарии, едукативни и инструкциски услуги кои
се однесуваат на уметност, занаетчиство,спорт
или општа   наобраза организирање донации за
човечки лешеви за медицински истражувања,
подготвување, водење и организирање семинари,
дресирањеживотни, изложби на растенија
изложби на животни, обезбедување електронски
публикации, услуги од референтни библиотеки
за литературни и документирани записи,
уметнички изложби, градини за јавно користење,
пештери за јавно користење, објавување книги,
планирање или организирање на прикажување
кино-филмови, шоу претстави, игри или музички
изведби  прикажување кино-филмови, продукција
на кино-филмови, или дистрибуција на кинофилмови, прикажување на шоу изведби во живо,
упатување или прикажување на игри, прикажување
на музички изведби, продукција на радио или
телевизиски програми, продукција на филмови
на видео лента во областа на образованието,
културата, забавата или спортот (не е за кинофилмови радио или телевизиски програми и не е
за рекламирање и прикажување преку средствата
за јавно информирање), упатување на изработка
на радио или телевизиски програми, работење со
видео или аудио опрема и т.н. за продукција иа
радио или телевизиски програми, организирање,
управување или изготвување аранжмани за
спортски натпревари, организирање, управување
или изготвување аранжмани за забава (со
исклучок на кино-филмови, шоу претстави,
драми, музичи изведби, спортски настани,
коњички трки, трки со велосипеди, трки| со чамци
и автомобилски трки), организирање, управување
или изготвување аранжмани за коњички трки,
организирање, управување или изготвување
аранжмани за трки со велосипеди, организирање,
управување или изготвување аранжмани за
трки со чамци, организирање, управување или
изготвување аранжмани за автомобилски трки,
обезбедување услуги за аудио или видео студио,
обезбедување спортски објекти, обезбедување
објекти за разонода, обезбедување објекти за
кино-филмови, шоу претстави, драма, музичка
или образовна едукација, резервирање седишта
за шоу претстави, изнајмување кинематрграфски
машини и апарати, изнајмување кино-филмови,
изнајмување музички инструменти, изнајмување
спортска опрема, изнајмување телевизиски
апарати, изнајмување радио апарати,  изнајмување
книги, изнајмување грамофонски плочи или
магнетни ленти со наснимен звук, изнајмување
магнетни ленти со наснимени слики, изнајмување
филмски
негативи,
изнајмување
филмски  
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позитиви,   изнајмување играчки, изнајмување
машини и апарати за разонода, изнајмување
маишни и апарати за игри, изнајмување
сликарски и калиграфски дела,   фотографија,
јазично толкување, превод, изнајмување камери,
изнајмување оптички машини и апарати
(210) TM 2008/1866

(220) 09/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) DON DON proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
Metlika
Trdinova pot 2a, 8330 Metlika, SI
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, сина 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, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф,
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 32 пиво; минерална вода и сода вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање
стока
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(210) TM 2008/1875

(220) 12/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) Трговско друштво за производство, трговија
и услуги КИМИТЕКС - ТРГОВИЈА ДООЕЛ увозизвоз Струга
Индустриска зона бб, Струга, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25   блузи, блузи /работнички кошули/, боди
облека, вметнати делови на кошули, вратоврски,
вратоврски за кошули, гаќички со пелени за

Trgovski marki

Glasnik,

доенчиња, горна облека, горни капути /палта/,
готови постави /дел од облека/, градници, долна
облека, домашни фустани, елеци, женски гаќи,
женски градници /долна облека/, женски капи,
женски наметки за бања, женски поткошули,
жемски шалови од крзно, затегнувачи, затегнувачи
од еластична ткаенина, здолништа, капење
(костуми за капење), капење (машки гаќички за
капење), капење (наметки за бања), капи /беретки/,
капути, комбинезони /женска долна облека/,
конфекциска облека, костуми, кошули, кошули
(одделно направени градни делови за кошули),
крзна /предмет за облекување/, крзнени наметки
/палта/, куси блузи, куси капути /сакоа/, машки
гаќи, мачки наметки, наметки /облека/, обвивки
од текстил, пелени за нвороденчиња, пелени од
текстил, пелерини, пижами, поткошули,  престили
/предмети за облекување/, пуловери, пуловери без
ракави, ракавици, спортски шорцеви, трикотажни
предмети за облекување, тренерки, туника /пред–
мети за облекување/, шалови, шамии

16/2
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(540)

EQUESTRIAN CLUB RESTAURANT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

огласување, водење на работење,
кл. 35
управување со работи, анализа на производна
цена, демонстрација на производи, објавување
рекламни текстови, огласување /рекламирање/,
пазар (проучување на пазарот), пазар (побарувачка
на пазарот), персонал (вработување персонал),
производни цени, промоција, проучување на
пазарот/маркетинг/, рекламирање по пат на радио
и телевизија, трговски дејности, уредување излози,
увоз - извоз, ширење рекламен материјал
кл. 40 услуги во врска со: апретура на текстил,
апликација на завршници на текстил, белење на
ткаенина, боење текстил, бојадисување, валање
ткаенини, везење, волна (обработка на волна),
заштита на ткаенини од туткање, кожа (боење
на кожа), кожа (обработка на кожа), кожарство
(обработка на кожа), кројачки услуги, крзно
(изработка предмети од крзно), молци (обработка
на ткаенина за заштита од молци), обработка на
непропустливи тканенини, обработка на текстил,
обработка на ткаенини, примероци (печатење
примероци), порабување на ткаенини, пеглање,
сечење ткаенина, ткаенини (боење на ткаенини),
ткаенини (огноотпорна обработка на ткаенини),
ткаенини (собирање на ткаенините по перење),
ткаење, печатење на ткаенини, шиење, шиење на
ткаенини
(210) TM 2008/1880

(220) 15/12/2008
(442) 30/04/2009

(731) Друштво
за
производство
трговија
угостителство и услуги ЕКВЕСТРИАН ДОО
експорт импорт Скопје
бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 19 локал 56
Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.”Максим Горки” бр.
18 локал 8, 1000 Скопје

Trgovski marki

TM 2008/1880
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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 2008/1792

кл. 2
		

TM 2008/1124
TM 2008/1125
TM 2008/1778
TM 2008/1792

кл. 3

TM 2008/0998
TM 2008/0999
TM 2008/1280
TM 2008/1687
TM 2008/1792
TM 2008/1819
TM 2008/1822
TM 2008/1823
TM 2008/1824
TM 2008/1825
TM 2008/1826

кл. 4

TM 2008/1214
TM 2008/1683
TM 2008/1686
TM 2008/1792

кл. 5

TM 2008/1280
TM 2008/1509
TM 2008/1624
TM 2008/1660
TM 2008/1661
TM 2008/1663
TM 2008/1665
TM 2008/1710
TM 2008/1711
TM 2008/1716
TM 2008/1717
TM 2008/1719
TM 2008/1776
TM 2008/1779
TM 2008/1792
TM 2008/1834
TM 2008/1835
TM 2008/1836
TM 2008/1840

кл. 6
Pregledi

TM 2008/1683
TM 2008/1686

(510)

кл. 7

(210)

TM 2008/1792
TM 2008/1683
TM 2008/1684
TM 2008/1686
TM 2008/1792

кл. 8

TM 2008/1792
TM 2008/1833

кл. 9

TM 2007/0840
TM 2008/0868
TM 2008/1032
TM 2008/1141
TM 2008/1401
TM 2008/1402
TM 2008/1640
TM 2008/1641
TM 2008/1642
TM 2008/1643
TM 2008/1644
TM 2008/1645
TM 2008/1646
TM 2008/1647
TM 2008/1648
TM 2008/1649
TM 2008/1650
TM 2008/1664
TM 2008/1674
TM 2008/1683
TM 2008/1686
TM 2008/1709
TM 2008/1765
TM 2008/1766
TM 2008/1792
TM 2008/1798
TM 2008/1799
TM 2008/1801
TM 2008/1819
TM 2008/1820
TM 2008/1860

кл. 10 TM 2008/1509
TM 2008/1776
TM 2008/1792
TM 2008/1840

(510)

(210)

кл. 11 TM 2008/1042
TM 2008/1280
TM 2008/1664
TM 2008/1792
кл. 12 TM 2008/1674
TM 2008/1683
TM 2008/1684
TM 2008/1686
TM 2008/1761
TM 2008/1792
TM 2008/1859
кл. 13 TM 2008/1792
кл. 14 TM 2008/1674
TM 2008/1792
TM 2008/1822
TM 2008/1823
TM 2008/1824
TM 2008/1825
TM 2008/1826
кл. 15 TM 2008/1792
кл. 16 TM 2007/0840
TM 2008/0868
TM 2008/1124
TM 2008/1125
TM 2008/1658
TM 2008/1674
TM 2008/1687
TM 2008/1704
TM 2008/1765
TM 2008/1766
TM 2008/1792
TM 2008/1798
TM 2008/1799
TM 2008/1801
TM 2008/1802
TM 2008/1803
TM 2008/1804
TM 2008/1805
TM 2008/1806
TM 2008/1807
TM 2008/1808
Trgovski marki

Glasnik,

(510)

(210)

TM 2008/1809
TM 2008/1810
TM 2008/1811
TM 2008/1812
TM 2008/1813
TM 2008/1814
TM 2008/1815
TM 2008/1816
TM 2008/1817
TM 2008/1818
TM 2008/1819
TM 2008/1820
TM 2008/1822
TM 2008/1823
TM 2008/1824
TM 2008/1825
TM 2008/1826
TM 2008/1863
TM 2008/1865

кл. 17 TM 2008/1674
TM 2008/1792
кл. 18 TM 2008/1509
TM 2008/1656
TM 2008/1674
TM 2008/1694
TM 2008/1792
TM 2008/1798
TM 2008/1801
TM 2008/1804
TM 2008/1805
TM 2008/1806
TM 2008/1807
TM 2008/1808
TM 2008/1809
TM 2008/1810
TM 2008/1811
TM 2008/1812
TM 2008/1813
TM 2008/1816
TM 2008/1822
TM 2008/1823
TM 2008/1824
TM 2008/1825
TM 2008/1826
кл. 19 TM 2008/1674
TM 2008/1792
кл. 20 TM 2008/1656
TM 2008/1674
TM 2008/1704
TM 2008/1792
TM 2008/1822
TM 2008/1823
TM 2008/1824
Trgovski marki

(510)

16/2

(210)

TM 2008/1825
TM 2008/1826
кл. 21 TM 2008/1674
TM 2008/1792
TM 2008/1822
TM 2008/1823
TM 2008/1824
TM 2008/1825
TM 2008/1826
кл. 22 TM 2008/1674
TM 2008/1792
кл. 23 TM 2008/1792
кл. 24 TM 2007/0771
TM 2008/1674
TM 2008/1697
TM 2008/1792
TM 2008/1804
TM 2008/1805
TM 2008/1806
TM 2008/1807
TM 2008/1808
TM 2008/1809
TM 2008/1810
TM 2008/1811
TM 2008/1812
TM 2008/1813
TM 2008/1814
TM 2008/1815
TM 2008/1816
TM 2008/1817
TM 2008/1818
TM 2008/1822
TM 2008/1823
TM 2008/1824
TM 2008/1825
TM 2008/1826
кл. 25 TM 2007/0771
TM 2008/1674
TM 2008/1694
TM 2008/1699
TM 2008/1700
TM 2008/1701
TM 2008/1762
TM 2008/1792
TM 2008/1798
TM 2008/1799
TM 2008/1801
TM 2008/1802
TM 2008/1803
TM 2008/1804
TM 2008/1805
TM 2008/1806
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(510)
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(210)

TM 2008/1807
TM 2008/1808
TM 2008/1809
TM 2008/1810
TM 2008/1811
TM 2008/1812
TM 2008/1813
TM 2008/1814
TM 2008/1815
TM 2008/1816
TM 2008/1817
TM 2008/1818
TM 2008/1819
TM 2008/1822
TM 2008/1823
TM 2008/1824
TM 2008/1825
TM 2008/1826
TM 2008/1864
TM 2008/1865
TM 2008/1875
кл. 26 TM 2008/1674
TM 2008/1792
кл. 27 TM 2008/1674
TM 2008/1792
кл. 28 TM 2008/1674
TM 2008/1762
TM 2008/1765
TM 2008/1766
TM 2008/1792
TM 2008/1798
TM 2008/1799
TM 2008/1801
TM 2008/1802
TM 2008/1803
TM 2008/1804
TM 2008/1805
TM 2008/1806
TM 2008/1807
TM 2008/1808
TM 2008/1809
TM 2008/1810
TM 2008/1811
TM 2008/1812
TM 2008/1813
TM 2008/1814
TM 2008/1815
TM 2008/1816
TM 2008/1817
TM 2008/1818
TM 2008/1819
TM 2008/1820
TM 2008/1821
TM 2008/1822
Pregledi
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(510)

(210)

TM 2008/1823
TM 2008/1824
TM 2008/1825
TM 2008/1826
кл. 29 TM 2008/0998
TM 2008/0999
TM 2008/1012
TM 2008/1669
TM 2008/1768
TM 2008/1769
TM 2008/1770
TM 2008/1771
TM 2008/1772
TM 2008/1792
TM 2008/1816
TM 2008/1817
TM 2008/1818
TM 2008/1822
TM 2008/1823
TM 2008/1824
TM 2008/1825
TM 2008/1826
TM 2008/1866
кл. 30 TM 2008/0998
TM 2008/0999
TM 2008/1012
TM 2008/1360
TM 2008/1361
TM 2008/1362
TM 2008/1363
TM 2008/1364
TM 2008/1365
TM 2008/1366
TM 2008/1367
TM 2008/1396
TM 2008/1397
TM 2008/1399
TM 2008/1400
TM 2008/1405
TM 2008/1406
TM 2008/1407
TM 2008/1408
TM 2008/1409
TM 2008/1410
TM 2008/1411
TM 2008/1412
TM 2008/1413
TM 2008/1414
TM 2008/1415
TM 2008/1416
TM 2008/1624
TM 2008/1669
TM 2008/1674
TM 2008/1768
TM 2008/1769
Pregledi

(510)

(210)

TM 2008/1792
TM 2008/1816
TM 2008/1817
TM 2008/1818
TM 2008/1822
TM 2008/1823
TM 2008/1824
TM 2008/1825
TM 2008/1826
TM 2008/1864
TM 2008/1865
TM 2008/1866
кл. 31 TM 2008/1403
TM 2008/1404
TM 2008/1414
TM 2008/1415
TM 2008/1416
TM 2008/1417
TM 2008/1418
TM 2008/1419
TM 2008/1420
TM 2008/1792
кл. 32 TM 2006/0476
TM 2008/0998
TM 2008/0999
TM 2008/1000
TM 2008/1222
TM 2008/1368
TM 2008/1369
TM 2008/1370
TM 2008/1371
TM 2008/1372
TM 2008/1373
TM 2008/1374
TM 2008/1375
TM 2008/1376
TM 2008/1377
TM 2008/1378
TM 2008/1379
TM 2008/1380
TM 2008/1381
TM 2008/1382
TM 2008/1383
TM 2008/1385
TM 2008/1386
TM 2008/1387
TM 2008/1388
TM 2008/1393
TM 2008/1396
TM 2008/1397
TM 2008/1399
TM 2008/1400
TM 2008/1403
TM 2008/1404
TM 2008/1414

(510)

(210)

TM 2008/1415
TM 2008/1416
TM 2008/1417
TM 2008/1418
TM 2008/1419
TM 2008/1420
TM 2008/1488
TM 2008/1658
TM 2008/1669
TM 2008/1674
TM 2008/1702
TM 2008/1792
TM 2008/1816
TM 2008/1817
TM 2008/1818
TM 2008/1822
TM 2008/1823
TM 2008/1824
TM 2008/1825
TM 2008/1826
TM 2008/1866
кл. 33 TM 2008/0762
TM 2008/0763
TM 2008/0998
TM 2008/0999
TM 2008/1602
TM 2008/1603
TM 2008/1604
TM 2008/1606
TM 2008/1613
TM 2008/1614
TM 2008/1658
TM 2008/1667
TM 2008/1668
TM 2008/1775
TM 2008/1785
TM 2008/1786
TM 2008/1792
TM 2008/1797
TM 2008/1827
кл. 34 TM 2008/0998
TM 2008/0999
TM 2008/1674
TM 2008/1693
TM 2008/1708
TM 2008/1784
TM 2008/1792
кл. 35 TM 2007/0840
TM 2008/0868
TM 2008/0998
TM 2008/0999
TM 2008/1000
TM 2008/1124
TM 2008/1125
Trgovski marki

Glasnik,

(510)

(210)

TM 2008/1137
TM 2008/1141
TM 2008/1200
TM 2008/1201
TM 2008/1214
TM 2008/1280
TM 2008/1298
TM 2008/1602
TM 2008/1603
TM 2008/1606
TM 2008/1614
TM 2008/1624
TM 2008/1638
TM 2008/1652
TM 2008/1674
TM 2008/1677
TM 2008/1678
TM 2008/1679
TM 2008/1681
TM 2008/1683
TM 2008/1684
TM 2008/1686
TM 2008/1699
TM 2008/1700
TM 2008/1701
TM 2008/1704
TM 2008/1712
TM 2008/1762
TM 2008/1765
TM 2008/1766
TM 2008/1768
TM 2008/1769
TM 2008/1777
TM 2008/1778
TM 2008/1781
TM 2008/1784
TM 2008/1792
TM 2008/1794
TM 2008/1827
TM 2008/1830
TM 2008/1864
TM 2008/1875
кл. 36 TM 2008/1032
TM 2008/1549
TM 2008/1571
TM 2008/1657
TM 2008/1674
TM 2008/1683
TM 2008/1686
TM 2008/1691
TM 2008/1762
TM 2008/1767
TM 2008/1792
TM 2008/1839
кл. 37 TM 2008/1298
Trgovski marki

(510)

16/2

(210)

TM 2008/1637
TM 2008/1674
TM 2008/1677
TM 2008/1678
TM 2008/1679
TM 2008/1683
TM 2008/1684
TM 2008/1686
TM 2008/1709
TM 2008/1792
кл. 38 TM 2007/0840
TM 2008/1032
TM 2008/1640
TM 2008/1641
TM 2008/1642
TM 2008/1643
TM 2008/1644
TM 2008/1645
TM 2008/1646
TM 2008/1647
TM 2008/1648
TM 2008/1649
TM 2008/1650
TM 2008/1671
TM 2008/1689
TM 2008/1792
TM 2008/1820
TM 2008/1821
кл. 39 TM 2008/0762
TM 2008/1214
TM 2008/1593
TM 2008/1602
TM 2008/1603
TM 2008/1638
TM 2008/1651
TM 2008/1674
TM 2008/1683
TM 2008/1686
TM 2008/1768
TM 2008/1769
TM 2008/1778
TM 2008/1792
TM 2008/1793
TM 2008/1794
TM 2008/1866
кл. 40 TM 2008/1609
TM 2008/1652
TM 2008/1790
TM 2008/1792
TM 2008/1875
кл. 41 TM 2007/0840
TM 2008/0868
TM 2008/1571
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(510)
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(210)

TM 2008/1652
TM 200 8/1674
TM 2008/1677
TM 2008/1678
TM 2008/1679
TM 2008/1682
TM 2008/1777
TM 2008/1778
TM 2008/1792
TM 2008/1798
TM 2008/1799
TM 2008/1801
TM 2008/1820
TM 2008/1821
TM 2008/1827
TM 2008/1865
кл. 42 TM 2007/0840
TM 2008/1298
TM 2008/1401
TM 2008/1637
TM 2008/1677
TM 2008/1678
TM 2008/1679
TM 2008/1682
TM 2008/1709
TM 2008/1778
TM 2008/1790
TM 2008/1792
кл. 43 TM 2008/0697
TM 2008/0762
TM 2008/0763
TM 2008/1012
TM 2008/1345
TM 2008/1369
TM 2008/1393
TM 2008/1396
TM 2008/1397
TM 2008/1399
TM 2008/1400
TM 2008/1762
TM 2008/1768
TM 2008/1769
TM 2008/1775
TM 2008/1777
TM 2008/1789
TM 2008/1792
TM 2008/1797
TM 2008/1866
TM 2008/1880
кл. 44 TM 2008/0983
TM 2008/1530
TM 2008/1792
кл. 45 TM 2008/0983
Pregledi
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(510)

(210)

(510)

(210)

(510)

(210)

TM 2008/1549
TM 2008/1571
TM 2008/1706
TM 2008/1775
TM 2008/1792

Pregledi

Trgovski marki
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PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI
(731) nositel na pravoto na trgovska marka
(210) broj na prijavata

(731)

Трговско друштво “С енд Б Трејд” ДООЕЛ
Скопје
(210) MK/T/ 2006/476
БЛУ ЛАЈН ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2007/771
mobilkom austria Aktiengesellschaft
MK/T/ 2007/840
Лотус Груп ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1000
Мирјана Стеннес

MK/T/ 2008/1012

SISTEC HOLDING AD MK/T/ 2008/1032
Daikin Industries, Ltd. MK/T/ 2008/1042
ТОЗ-МК ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1124
MK/T/ 2008/1125
АЛМА-М ДОО експор-импорт Скопје
MK/T/ 2008/1137
ВЕСНА-САП ДОО Скопје
MK/T/ 2008/1141
Производно, трговско и услужно друштво
НЕВАДА Дооел Битола
MK/T/ 2008/1200
MK/T/ 2008/1201
Друштво за производство, транспорт,
трговија и услуги дооел извоз-увоз Скопје
MK/T/ 2008/1214
ТД “ГОДИКО” ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1222
Друштво за преработка на хартија 		
ФЛУТИНГ-МАК Василев ДООЕЛ Радовиш
MK/T/ 2008/1280
Друштво за градежништво, проектирање,
трговија и услуги ПЛАТФОРМА ДОО увозизвоз Скопје
MK/T/ 2008/1298
Друштво за производство, трговија
и услуги ФУД-ГРУП експорт-импорт ДОО
Скопје
MK/T/ 2008/1345
Trgovski marki

Друштво за производство, трговија и
услуги М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт
- импорт Скопје
			
(210) MK/T/ 2008/1360
MK/T/ 2008/1361
MK/T/ 2008/1362
MK/T/ 2008/1363
MK/T/ 2008/1364
MK/T/ 2008/1365
MK/T/ 2008/1366
MK/T/ 2008/1367
MK/T/ 2008/1368
MK/T/ 2008/1369
MK/T/ 2008/1370
MK/T/ 2008/1371
MK/T/ 2008/1372
MK/T/ 2008/1373
MK/T/ 2008/1374
MK/T/ 2008/1375
MK/T/ 2008/1376
MK/T/ 2008/1377
MK/T/ 2008/1378
MK/T/ 2008/1379
MK/T/ 2008/1380
MK/T/ 2008/1381
MK/T/ 2008/1382
MK/T/ 2008/1383
MK/T/ 2008/1385
MK/T/ 2008/1386
MK/T/ 2008/1387
MK/T/ 2008/1388
(731)

Друштво за производство и трговија
ИЛИНА увоз-извоз ДОО
MK/T/ 2008/1393
Друштво за производство, трговија и
услуги М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт
- импорт Скопје
MK/T/ 2008/1396
MK/T/ 2008/1397
MK/T/ 2008/1399
MK/T/ 2008/1400
Wyse Technology Inc. Corporation 		
organized under the laws of Delaware
MK/T/ 2008/1401
Red.com, Inc.

MK/T/ 2008/1402

Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни  пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
MK/T/ 2008/1403
MK/T/ 2008/1404
Pregledi
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MK/T/ 2008/1405
MK/T/ 2008/1406
MK/T/ 2008/1407
MK/T/ 2008/1408
MK/T/ 2008/1409
MK/T/ 2008/1410
MK/T/ 2008/1411
MK/T/ 2008/1412
MK/T/ 2008/1413
MK/T/ 2008/1414
MK/T/ 2008/1415
MK/T/ 2008/1416
MK/T/ 2008/1417
MK/T/ 2008/1418
MK/T/ 2008/1419
MK/T/ 2008/1420
С&Б Трејд ДООЕЛ

MK/T/ 2008/1488

Друштво за производство, трговија и
услуги БЕТАМЕДИКО-ТРАДИНГ 		
Елизабета ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1509
Друштво за услуги и трговија БЛУ БЛЕК
ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1530
СОЈУЗ НА ВОЗАЧИ НА МАКЕДОНИЈА
Скопје
MK/T/ 2008/1549
Друштво за изучување на странски 		
јазици ГЕРМАНСКИ ЈАЗИЧЕН ЦЕНТАР
ДОО Скопје
MK/T/ 2008/1571
Трговско друштво за јавен превоз на
патници ТАКСИ ВАРДАР-КОМЕРЦ
MK/T/ 2008/1593
Винарска Визба „Имако Вино” Дооел
MK/T/ 2008/1602
MK/T/ 2008/1603
MK/T/ 2008/1604
MK/T/ 2008/1606
ДППУ „ДИГИТАЛ ИМАГЕ ФОТО” увозизвоз Скопје
MK/T/ 2008/1609
Винарска Визба „Имако Вино” Дооел
MK/T/ 2008/1613
MK/T/ 2008/1614
ПТПУ „ПЕЛБИД” дооел Неготино
MK/T/ 2008/1624

Pregledi

Друштво за производство, трговија и
услуги САБОКС ТРЕЈД ДООЕЛ увозизвоз Скопје
MK/T/ 2008/1637
MK/T/ 2008/1638

(731)

КОСМОФОН Услуги на мобилна 		
телефонија АД Скопје
(210) MK/T/ 2008/1640
MK/T/ 2008/1641
MK/T/ 2008/1642
MK/T/ 2008/1643
MK/T/ 2008/1644
MK/T/ 2008/1645
MK/T/ 2008/1646
MK/T/ 2008/1647
MK/T/ 2008/1648
MK/T/ 2008/1649
MK/T/ 2008/1650
МИДА РЕНТ-А-КАР-ТУРС
MK/T/ 2008/1651
ДТУ МАРИЛИ ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1652
PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL,
INC.
MK/T/ 2008/1656
Акционерско друштво за осигурување
САВА ТАБАК
MK/T/ 2008/1657
Винарска Визба „Имако Вино” Дооел
MK/T/ 2008/1658
JOHNSON & JOHNSON
MK/T/ 2008/1660
MK/T/ 2008/1661
BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska
industrija, dionicko drustvo
MK/T/ 2008/1663
Трговско друштво за промет на големо
и мало, производство и услуги ЕУРО
МЕДИА ДОО експорт-импорт
MK/T/ 2008/1664
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd
MK/T/ 2008/1665
Винарска Визба „Имако Вино” Дооел
MK/T/ 2008/1667
MK/T/ 2008/1668
Preduzece za proizvodnju i trgovinu 		
FRUVITA d.o.o. Beograd
MK/T/ 2008/1669
Македонски Телеком АД - Скопје
MK/T/ 2008/1671
Друштво за трговија ВОЧ ПОИНТ ДОО
Скопје
MK/T/ 2008/1674
Trgovski marki

Glasnik,

(731)

Златко Панков
(210)

MK/T/ 2008/1677
MK/T/ 2008/1678
MK/T/ 2008/1679

Друштво за производство, трговија и
услуги ПРЕЗИДЕНТ доо Струмица
MK/T/ 2008/1681
OTI - Institut fur Okologie, Technik und
Innovation abgekurtz OTI
MK/T/ 2008/1682
Друштво за трговија на големо и мало
во земјата и во странство, 			
услуги и сервисирање на машини 		
ТЕКНОКСГРУП МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2008/1683
MK/T/ 2008/1684
MK/T/ 2008/1686

(731)
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ДППУ Хонор, Скопје
(210) MK/T/ 2008/1709
Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ‘’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.
MK/T/ 2008/1710
Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ‘’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.
MK/T/ 2008/1711
ТД “ФАЛКОН” ДООЕЛ увоз-извоз
MK/T/ 2008/1712
HARTINGTON BUSINESS, S.L
MK/T/ 2008/1716
JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
MK/T/ 2008/1717

ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о.
MK/T/ 2008/1687

RAD Neurim Pharmaceuticls EEC Ltd.
MK/T/ 2008/1719

Друштво за електронски комуникации
НЕКСКОМ-МАКЕДОНИЈА извоз-увоз
ДООЕЛ Скопје		
MK/T/ 2008/1689

Ford Motor Company

Брокерска куќа ЕУРОХАУС АД Скопје
MK/T/ 2008/1691
SEBA DIS TICARET NAKLYJAT A.S.
MK/T/ 2008/1693
3П-Импекс доо експорт импорт Скопје
MK/T/ 2008/1694
Друштво за трговија и услуги МУСТ 		
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2008/1697
ДЕ НОВО ГРОУП - Друштво за трговија и
услуги доо Скопје
MK/T/ 2008/1699
MK/T/ 2008/1700
ИНТЕР ВИСТА ГРУП-Друштво за трговија
и услуги доо Скопје
MK/T/ 2008/1701
Друштво за производство и трговија
ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје
MK/T/ 2008/1702
Накова Наташа

MK/T/ 2008/1704

ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
MK/T/ 2008/1706
Dunhill Tobacco of London Limited
MK/T/ 2008/1708
Trgovski marki
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MK/T/ 2008/1761

СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во
приватна сопственост увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2008/1762
Early Learning Centre limited
MK/T/ 2008/1765
MK/T/ 2008/1766
ОХРИДСКА БАНКА А.Д. - Охрид
MK/T/ 2008/1767
Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови акционерско друштво МЛЕКАРА
Битола
MK/T/ 2008/1768
MK/T/ 2008/1769
MK/T/ 2008/1770
MK/T/ 2008/1771
MK/T/ 2008/1772
Друштво за производство, трговија и
услуги ТИБЕР-ЛУКА увоз-извоз Охрид
ДООЕЛ
MK/T/ 2008/1775
PROVIDENS DOO

MK/T/ 2008/1776

Трговско друштво за промет и услуги
ВЕНЕКС Весна и др. ДОО експорт импорт
Скопје
MK/T/ 2008/1777
MK/T/ 2008/1778
PLIVA HRVATSKA d.o.o.
MK/T/ 2008/1779
Pregledi
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(731)

ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ БОДИ
ЛАЈН ДООЕЛ
(210) MK/T/ 2008/1781
TDR d.o.o.

MK/T/ 2008/1784

Трговско друштво на големо и мало
МИКЕИ- ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ, 		
Експорт-Импорт, Скопје			
				
MK/T/ 2008/1785
MK/T/ 2008/1786
ТП ВЕНЕЦИА ДИВА

MK/T/ 2008/1789

Друштво за производство, трговија и
услуги БРАНСИС ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
MK/T/ 2008/1790
Акционерско друштво за градежништво
БУЈОТО ИНВЕСТ АД Скопје
MK/T/ 2008/1792
“Патнички сообраќај-Транскоп” АД 		
БИТОЛА
MK/T/ 2008/1793
ОРОССИМО ДООЕЛ
С енд Б Трејд Скопје

MK/T/ 2008/1794
MK/T/ 2008/1797

BVS INTERNATIONAL N.V.
MK/T/ 2008/1798
MK/T/ 2008/1799
MK/T/ 2008/1801
Disney Enterprises, Inc.
				
MK/T/ 2008/1802
MK/T/ 2008/1803
MK/T/ 2008/1804
MK/T/ 2008/1805
MK/T/ 2008/1806
MK/T/ 2008/1807
MK/T/ 2008/1808
MK/T/ 2008/1809
MK/T/ 2008/1810
MK/T/ 2008/1811
MK/T/ 2008/1812
MK/T/ 2008/1813
MK/T/ 2008/1814
MK/T/ 2008/1815
MK/T/ 2008/1816
MK/T/ 2008/1817
MK/T/ 2008/1818
MK/T/ 2008/1819
MK/T/ 2008/1820
MK/T/ 2008/1821
MK/T/ 2008/1822
Pregledi

MK/T/ 2008/1823
Disney Enterprises, Inc.
MK/T/ 2008/1824
MK/T/ 2008/1825
MK/T/ 2008/1826
Друштво за производство трговија 		
угостителство и услуги ДЕХРИ увоз-извоз
ДООЕЛ
MK/T/ 2008/1827
TЕРМО ЛОЏИК ДОО Скопје
MK/T/ 2008/1830
BPB United Kingdom Limited
MK/T/ 2008/1833
JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
MK/T/ 2008/1834
MK/T/ 2008/1835
MK/T/ 2008/1836
ФЛЕШ КОНСАЛТИНГ ДРУШТВО ЗА 		
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ДОО
MK/T/ 2008/1839
REMEDICA Ltd

MK/T/ 2008/1840

GENERAL MOTORS CORPORATION a
corporation organized and existing under
the laws of the State of Delaware
MK/T/ 2008/1859
KOSS CORPORATION, а Delaware 		
corporation
MK/T/ 2008/1860
Nintendo Co., Ltd.

MK/T/ 2008/1863
MK/T/ 2008/1864
MK/T/ 2008/1865

DON DON proizvodno in trgovsko podjetje
d.o.o. Metlika
MK/T/ 2008/1866
Трговско друштво за производство,
трговија и услуги КИМИТЕКС - ТРГОВИЈА
ДООЕЛ увоз-извоз Струга
MK/T/ 2008/1875
Друштво за производство трговија 		
угостителство и услуги ЕКВЕСТРИАН ДОО
експорт импорт Скопје
MK/T/ 2008/1880
Park Hospitality Worldwide LLC
MK/T/ 2008/697
Друштво за производство, градежништво,
трговија и услуги ФОНКО ИНТ ДОО 		
експорт-импорт Скопје
Trgovski marki

Glasnik,
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MK/T/ 2008/762
MK/T/ 2008/763
GROUPE ESRA

MK/T/ 2008/868

СЕКЈУРИКОМ МАК ДОО
MK/T/ 2008/983
Лотус Груп ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/998
MK/T/ 2008/999

Trgovski marki

Pregledi
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trGOVski MaRKI
TRGOVSKI
MARKI

Vo soglasnost so ~lenot 147 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben
vesnik na Republika Makedonija”, br.47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za industriska
sopstvenost gi objavuva podatocite za priznaenite prava na trgovski marki.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za trgovski marki (WIPO standard ST.60):
(111) Registarski broj na dokumentot 		
(151) Data na registrirawe
(181) Data na va`ewe (o~ekuvano)
(186) Data na istekot na prodol`uvaweto (o~ekuvano)
(210) Broj na prijavata				
(220) Data na podnesuvawe
(230) Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo		
(300) Pravo na prvenstvo: data, dr`ava, broj
(450) Data na objavuvawe
(510, 511)Broevite na klasite po me|unarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi
(Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite
(540) Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod
(551) Oznaka za prijava na kolektivena trgovska marka
(560) Oznaka za trodimenzionalena trgovska marka
(580) Data na donesuvawe re{enie so koe se vpi{uva sekoja promena vo registarot
(591) Nazna~uvawe na bojata, odnosno kombinaciite na boi
(600) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ
(data ex-YU broj na prijavata/isprava/re{enie)
(732) Nositel na pravoto
(740) Zastapnik
(770) Ime i adresa na prethodniot nositel
(791) Ime i adresa na steknuva~ot na licencata

____________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 15689

(151) 20/03/2009

(210) TM  2002/151

(220) 28/02/2002
(181) 28/02/2012
(450) 30/04/2009
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(740) ЧАКМАКОВА  БИЛЈАНА, АДВОКАТ  
ул. ”8-ма Ударна бригада” 43/3 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

(732) Pfizer Products Inc., a corporation organized
and existing under the laws of the State of
Connecticut
and reiding at: Eastern Point Road, Groton,
Connecticut 06340, US
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
Македонски” 12, 1000, Скопје

ул.

”Александар

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

(540)

NETCAP
(551) индивидуална

кл. 19    неметални грдежни материјали, цврсти
неметалци цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал

(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни производи и
супстанции
(111) 15696

(151) 20/03/2009

(210) TM  2002/588

(220) 23/07/2002

(111) 15502

(151) 04/02/2009

(210) TM  2006/829

(220) 17/08/2006
(181) 17/08/2016

(181) 23/07/2012
(450) 30/04/2009
(300) 161835  26/03/2002  GR
(732) KARELIA TOBACCO COMPANY INC
Athinon Street GR-241 00 KALAMATA, GR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул.  ‘’Ленинова’’  бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/04/2009
(732) Лупчо Каров
ул. Мраморец 48-а 1000 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34   тутун и тутунски производи; пури, цигари,
цигарилоси и черутс (врста цигари); производи за
пушачите; пепелници, кутии за цигари, запалки и
прибор за истите, и кибрити
(111) 15552

(151) 24/02/2009

(210) TM  2002/925

(220) 25/11/2002
(181) 25/11/2012

(111) 15593
(210) TM  2006/898

(151) 24/02/2009
(220) 13/09/2006
(181) 13/09/2016
(450) 30/04/2009

(732) ЛОГОС ПЛУС АБЦ ДООЕЛ
ул. „Ленинова” бр. 75, 1000 Скопје, MK
(540)

(450) 30/04/2009
(732) Masonite International Corporation
1600 Britannia Road East, Mississauga, Ontario
L4W IJ2 Canada, Corporation of the Province of
Ontario, CA

Trgovski marki

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

15593

138 Glasnik, 16/2 str. 136-254 april 2009 Skopje

(510, 511)
кл. 41  образовни услуги, подготвување наставата,
забава, спортски и културни активности
(111) 15692

(151) 20/03/2009

(210) TM  2006/1040

(220) 27/10/2006
(181) 27/10/2016
(450) 30/04/2009

(732) VINA CONCHA Y TORO S.A.
NUEVA TAJAMAR 481, TORRE NORTE, PISO 15 , LAS
CONDES, SANTIAGO, CL
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ   ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

TERRUNYO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вина и пенливи вина
(111) 15648
(210) TM  2006/1066

(151) 19/03/2009
(220) 02/11/2006
(181) 02/11/2016
(450) 30/04/2009

(732) Стопанска интересна заедница ЗДРУЖЕНИ
АПТЕКИ МАКЕДОНИЈА Скопје
ул. Боца Иванова бб. Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, сина, зелена, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 фармацевтски (производи за конзервирање
на фармацевтски производи)

15692

кл. 3  аромати (етерични масла), бадемов сапун,
бадемово масло, бадемово млеко за козметичка
употреба, белење (сода и соли за белење),
белила /деколоранти/ за козметичка употреба,
бои за тоалетна употреба, брада (антисептички
камења за бричење брада), брада (бои за брада),
брада (сапуни за брада), бричење (производи
за бричење), веѓи (козметички средства за

веѓи), вештачки нокти, вештачки трепки, виткана
коса (препарати за виткање коса), виткана коса
(средства за израмнување на природно виткана
коса), влакненца (средства за отстранување
влакненца), водороден супероксид за козметичка
употреба, восок за мустаќи, восок за отстранување
влакненца, дезодоранси за лична употреба /пар–
фимерија/, дезодорирачки сапуни, депилатори,
детергенти различни од оние кои се користат
во медицината или во текот на производни
процеси, екстракти од цвеќе /парфимерија/,
етерични екстракти /есенции/, етерични масти,
жафелова вода /хромен раствор/, забни протези
(препарати за чистење забни протези), забни
протези (препарати за нега на забни протези),
забни протези (препарати за полирање на забни
протези), избелување (производи за избелување),
јасмин (јасминово масло), јонон (парфимерија),
хемиски материи со мирис на темјанушки, камен
за мазнење, капење (козметички препарати
за капење), капење (соли за капење) не се за
медицинска употреба, капилари (лосион за
капилари), кожа (козметички производи за нега
на кожата), кожа (креми за кожа), кожа (креми
за чистење на кожата), средства за чистење на
кожни производи, козметика (украсни детали за
козметичка употреба), козметички бои, козметички
креми, козметички лосиони (шамивчиња натопени
со козметички лосиони), козметички прибор,
козметички производи, колонска вода, коса (бои
за коса), коса (препарати за боење на коса),
коса (препарати за виткање на коса), креми за
козметичка употреба, лавандина водичка, лак
(производи за отстранување на лак), лак за нокти,
лимон (етерични масла на лимон), лосион за
козметичка употреба, марамчиња натопени во
козметички лосиони, маски за убавина, масла
за парфимерија, масла за чистење, масла /ете–
рични масла/, масло за козметичка употреба,
масти за козметичка употреба, медицински
сапуни, миризлива водичка, мириси /парфеми/,
нане (екстракти од нане), нане за парфимерија,
нафтени желиња за козметичка употреба, нега на
кожа (козметички производи за нега на кожата),
нега на уста (производи за нега на устата) не се
за медицинска употреба, производи за нега на
ноктите, омекнувачи, очи (хартиени помагала за
шминкање на очите), памук за козметичка употреба,
парфимериски производи, перење (средства за
перење), полирање (камен за полирање), пудра
за шминкање, розово масло, сапуни, сапуни за
дезинфекција, сапуни за дезодорирање, сапуни
за миење, сапуни против потење, слабеење
(козметички препарати за слабеење), соли за
капење (не се за медицинска употреба), стапала
(сапуни против потење на стапалата), стапчиња
обложени со памук за козметичка употреба,
стипса (камена стипса), талк за тоалета, тоалетна
вода, тоалетни масла, тоалетни млека, тоалетни
производи, уста (производи за нега на устата) не
се за медицинска употреба, шампони, производи
за симнување на шминката, производи за
шминкање
кл. 5 фармацевтски препарати; алдехиди за
фармацевстка употреба, алкални јодиди за
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фармацевтска употреба, алуминиумов триоксид
/глиница/ за фармацевтска употреба, англиски
фластери, анестетици, антиасматски (чај против
астма), антиреуматски нараквици, антисептици,
антисептички памук, апсорбирачки памук (вата),
апчиња за фармацевтска употреба, ацетати
за фармацевтска употреба, бадеми (бадемово
масло) за фармацевстка употреба, бебе (храна
за бебе), бела вода раствор на базичен оловен
ацетат/ за нега на изгореници и слично, бизмут
(бизмутски препарати за фармацевтска употреба),
бизмут (субнитрати на бизмут за фармацевтска
употреба), биолошки препарати за медицинска
употреба, бомбони за фармацевтска употреба,
брашно за фармацевтска упогреба, бременост
(хемиски препарати за дијагностицирање на
бременост), бром за фармацевтска улотреба,
вакцини, вар (производи врз основа на вар) за
фармацевтска употреба, варени сокови /де–
кокти/ за фармацевтска употреба, витамински
препарати, воздух (производи за освежување
на воздухот), гадинки (средства за уништување
гадинки), газа за завиткување, газа за медицинска
употреба, гајакол (супстанција од растението
гајакол) за фармацевтска употреба, гармициди
/средства за уништување бацили/, главоболка
(производи против главоболка), гликоза за
медицинска употреба, глисти (средства против
глисти), глицерин за медицинска употреба, глувци
(производи за уништување на глувци), грозница
(средства против грозница), гума за медицинска
употреба, дезодорирачки средства различни од
оние за лична употреба, детергенти за медицинска
употреба, диететски намирници за медицинска
употреба, диететски напивки за медицинска
употреба, диетил етери за фармацевтска
употреба, дрвен јаглен за фармацевтска употреба,
еликсир (фармацевтски препарат), ензими за
медицинска употреба, енцијан за фармацевтска
употреба, еукалиптус за фармацевтска употреба,
жолт шекер за медицинска употреба, завои,
завои /компресивни/, закрепнувачки лекови, запек
(лекови против запек), заштита за гаѓи /хигиенски
производи/ заштита од сонце (масти против
изгореници од сонце), изгореници (производи за
заштита од изгореници), изгореници од сонце
(масти против изгореници), инсекти (средства
за одбивање на инсектите), инсектициди, јод за
фармацевтска употреба, јодити за фармацевтска
употреба, јодна тинктура, јодоформ, камфор,
капсули за медицинска употреба, карбонил /против
паразити/, каустици за фармацевтска употреба,
кушу /екстракт на акација/ за фармацевтска
употреба, квасец за фармацевтска употреба,
кинин за медицинска употреба, кининова кора
за медицинска употреба, кинолин за медицинска
употреба, киселина од шишарки за медицинска
употреба, киселини за фармацевтска употреба,
кожа (фармацевтски производи за нега на
кожата), колодион за фармацевтска употреба,
коморач за медицинска употреба, коморачева
водичка, комплексни етери за фармацевтска
употреба, контрацепција (хемиски производи
за контрацепција), кора за фармацевтска
употреба, корициди (средства за оттргнување    
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на     плускавци), крема   од      вински     камен
/бирса/ за фармацевтска употреба, креозот за
фармацетвска употреба, лекови за зајакнување
на нервите, лекови за прочистување на крвта,
лекови за хумана медицина, лековити треви,
лековити чаеви, ленено брашно за фармацевтска
употреба, ленено семе за фармацевтска
употреба, ленти (лепливи ленти за медицинска
употреба), лецитин за медицинска употреба,
лосион за фармацевтска употреба, лупулин /жолт
прав добиен од хмел/ за фармацевтска употреба,
магнезиум за фармацевтска употреба, манглово
дрво (кора од манглово дрво) за фармацевтска
употреба, масла за медицинска употреба,
масло (канфорно масло), масло од рицинус
за медицинска употреба, масти за медицинска
употреба, матична млеч за медицинска употреба,
матичник /растение/ (матичникова водичка)
за
фармацевтска
употреба,
медицински
алкохол, медицински напивки, медицински
чај, менструација (завој за менструација),
менструација (тампони за менструација), ментол,
минерални води за медицински цели, млечни
ферменти за фармацевтска употреба, млечно
брашно /за доенчиња/, моливи од шеќер за
медицинска употреба, молци (средства против
молци), мочка (хигиенски гаќи за впивање на
мочката), мочка (хигиенски пелени за впивање
на мочката), муви (средства за уништување на
мувите), муволовки /хартиени лепливи ленти/,
нане за фармацевтска употреба, нараквици за
медицинска употреба, настинки (балзам против
настинки) за фармацевтска употреба, настинки
(производи против настинки), натопувачи за
тргање на англиски фластер, натриумова сол
за медицинска употреба, несвестица (средства
против несвестица), облоги за рани (сунгери
за облоги за рани), облоги /мелеми/ од сачици,
омамувачки средства, опиумски лекови /опивање/,
опотераписки производи, отров за стаорци,
отрови, памук за медицинска употреба, паразити
(производи против паразити), патување (рачна
аптека за патување), пектини за фармацевтска
употреба, пепсини за фармацевтска употреба,
пептони за фармацевтска употреба, пероксид
за медицинска употреба, пестициди, плускавци
(производи против плускавци), плускавци на нозе
(средства против плускавци на нозете), појаси
за хигиенски влошки, потење (лекови против
потење), прашоци за фармацевтска употреба,
првут (фармацевтски производи против првут),
преврзување рани (производи за преврзување
рани), прирачна аптека, производи против
создавање мочни киселини, против мигрени,
прстени за плускавци на стапалата, прстени против
плускавци, прстени против реума, пургативи,
рабарбара /растение/ (кора на рабарбара) за
фармацевтска употреба, растворливи средства за
хигиенска употреба, ’рж за фармацевтска употреба
(за запирање на крварењето), седативи, серуми,
серумотерапевтски лекови, синап за фармацевтска
употреба, скроб за диететска или фармацевтска
употреба, слабеење (медицински препарати
за слабеење), слабеење (чај за слабеење) за
медицинскса употреба, слад (корени од слад) за
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фармацевтска употреба, смирувачки средства,
сода бикарбона за фармацевтска употреба, соли
против несвестици, сончаница (производи против
сончаница) за фармацевтска употреба, средства
за барење на храната за фармацевтска употреба,
средства за стегнување /стиптички средства/,
средства за ублажување иа болката /аналгетици/,
средства за успивање, стерилизација (производи
за стерилизација), сулфамиди /лекови/, сулфурен
прав за фармацевтска употреба, сулфурни ленти   
за   дезинфекција,   сунгер   за   рани,   таблети   
за    фармацевтска употреба, терпентин за
фармацевтска употреба, тимол за фармацевтска
употреба, ткаенини за завиткување, фармацевтски
производи, фенол за фармацевтска употреба,
ферменти за фармацевтска употреба, фластери,
формалин
за
фармацевтска
употреба,
фосфати за фармацевтска употреба, хемиски
препарати за фармацевтска употреба, хемискофармацевтски производи, хемороиди (средства
против хемороиди), хигиенски завои, хигиенски
шамивчиња, хидриран хлорал за фармацевтска
употреба, хидроген за медицинска употреба,
хлороформ,
целулоза
(целулозни
етери)
за фармацевтска употреба, црн шеќер за
фармацевтска употреба, чепчиња за анусот,
чистење (производи за чистење) /лаксативи/,
штетници (лроизводи за уништување на
штетниците)
кл. 10 апчиња, бременост (појаси за бремено–
ст), вагинални инјекции, вени (чорапи за
веии), влошки за чевли, ѓументи ракавици за
медицинска употреба, дренови за медицинска
употреба,    еластични завои, завои   за    кила
/хернија/, затворачи за шишиња за доенчиња,
зглобови (ортопедски завои за зглобови), игли за
медицинска употреба, инхалатори, јазик (прибор
за нега на јазикот), капалки за медицинска
употреба, кварцни лампи за медицинска употреба,
конец за нега на заби, контрацептивни средства
/не се од хемиско потекло/, лажички за лекови,
лекарски торби, лекови (садови за примена на
лекови), масажа (апарати и ракавици за масажа),
апарати за мерење артериски притисок, млеко
(пумпа за вцицување на млеко), мочка (пелени
за впивање на мочката), наглавки за штаки за
инвалиди, несоница (перници против несоница),
ножиња, ножици, ортопедски влошки, ортопедски
завои за зглобови, ортопедски коленици,
ортопедски производи, поткожни (шприц за
поткожно впрскување), презервативи, влошки за
рамни табани, распрснувачи, скалпели, стерилни
крпи, стетоскопи, тампони за уши, топломери за
медицинска употреба, ултравиолетови зраци
(лампи за производство на ултравиолетови
зраци), ултравиолетови зраци (филтери за
виолетови зраци), урететски шприцови, уши
(прибор за нега на ушите), фаќалки за медицинска
употреба, хематиметри, цуцла (лажалка), цуцли
за шишенца, чепови за уши, игли за шиење рани,
шишенца за доенчиња, шишенца доенчиња
(цуцли за шишенца за доенчиња), шишиња со
капалка за медицинска употреба

конференции), конгреси (организирање и водење
на конгреси), организирање и водење на семинари,
семинари, симпозиуми (организација и водење
на симпозиуми), симпозиуми (организирање и
водење симпозиуми)
кл. 44   фармација (советување за фармација),
медицинска помош, аптека
(111) 15503

(151) 04/02/2009

(210) TM  2006/1234

(220) 22/12/2006
(181) 22/12/2016
(450) 30/04/2009

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

МАКРЕНТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање
стока, организирање патувања
кл. 45   лични општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединци; базбедносни услуги за заштита на имот
и лица
(111) 15697

(151) 20/03/2009

(210) TM  2007/45

(220) 18/01/2007
(181) 18/01/2017
(450) 30/04/2009

(732) ФАРМАЦЕВСКА
ХЕМИСКА
КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” А.Д. - СКОПЈЕ,
Ц.О.
Бул. Александар Македонски
Скопје, MK

бр. 12, 1000

(540)

TORVEX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 антихиперлипидемични фармацевтски пре–
парати
(111) 15527

(151) 03/02/2009

(210) TM  2007/70

(220) 25/01/2007
(181) 25/01/2017
(450) 30/04/2009

кл. 41  конференции (организирање и водење на
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(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

Африм Азири;

(540)

Aрбен Ајдини and
Башким Азири
ул. Методи Митевски 3/1-14 Скопје, MK;
ул. 2 Македонска Бригада 80/1-15 Скопје, MK;
ул. Бутелски Венец 45 Скопје, MK
and ул. Благоја Паровиќ 68/1-5, MK
(540)

TUNG TUNG

(591) бела, сина, светло сина, зелена, црвена и жолта
кафена

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 41 образовни услуги; спортски и културни
активности; компонирање музика; приредби
(одржување приредби); резонода преку радио и
телевизија; вариете

(111) 15531

(151) 24/02/2009

(210) TM  2007/179

(220) 23/02/2007
(181) 23/02/2017
(450) 30/04/2009

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

МАКЕДОНСКИ РУБИН
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6  обични  метали  и  нивните  легури,  метални  
градежни   материјали, метални преносни конст–
рукции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал, браварски
производи, мали метални производи, метални
цевки, каси, производи од метал, што не се
опфатени со другите класи, руди
кл. 14   благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, кои не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и     хронометриски инструменти
кл. 40 oбработка на материјали
(111) 15671
(210) TM  2007/180

(151) 20/03/2009
(220) 23/02/2007
(181) 23/02/2017
(450) 30/04/2009

(732) Manpower Inc.
5301 North Ironwood Road, Milwaukee, Wisconsin,
US
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(510, 511)
кл. 9  компјутерска база на податоци и компјутерски
софтвер за    внесување, чување,   обработка и
пронаоѓање на информации  врзани за работа со
стопанисување услуга на кадровски   персонал;  
софтвер за проценување и обука на вработени и
кандидати за работа;   софтвер во подрачјето на
управување со човечки потенцијали;  софтвер на
подрачјето на изнаоѓање вработени
кл. 16
обука

печатарски материјали и текстови за

кл. 35 привремени кадровски услуги; пласирање
привремени
кадри;
пласирање
трајни
кадри; изнаоѓање кадри; услуги на агенции
за   вработување; психолошко тестирање за
избор на кадри со цел утврдување на нивната
подобност за вработување; тестирање   на
поединци заради утврдување на нивното знаење
врзано за   работата; овозможување проценка
на кандидати за работа и услуги на селекција;
услуги на излагање и промотивни   продажби;
административен
менаџмент
натрговски
друштва; рекламирање; деловно управување
(деловен   менаџмент);    услуги на работа на
администрација;  канцелариски функции;  услуги
на деловно информирање и консултирање
врзано за набавување привремен и договорен
кадар; услуги на   управување со кадри и услуги
на ресурсно консултирање;   услуги на деловно
советување, особено услуги на управување   со
кариера, услуги на пласман на кариера, услуги
на  регрутирање на кадри, услуги на советување
за вработување,  услуги за вработување,  услуги
на советување на човечки   потенцијали, услуги
на советување на менаџмент на кадри;   услуги
на советување на задржување на кадри и услуги
на советување на управување со кариера; услуги
на биографски   листи; услуги на усогласување
на биографии; ревизиони услуги   и услуги на
подготовка на даноци; услуги на екстернализирање  
(outsourcing) на процесот на работењето;
услуги на привремен професионален кадар;
пласирање привремен   професионален   кадар;  
регрутирање на професионалан  кадар;  агенции
за  вработување за пласирање професионалаен
кадар;  тестирање на поединци за утврдување на
знаење за   вработување; тестирање направено
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со цел утврдување на индустриски знаења;
вештини и „рака-око” усогласување на вработени
и привремен помошен кадар; тестирање кадар од
сите видови

(591) црвена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16  весници, печатени изданија и публикации

кл. 41 услуги на обука врзани за обработка на
работењето и податоци;  услуги  на оспособување
кадри;  овозможување на курсеви за проценка на
знаења; едукациски и услуги на обука

кл. 35   изнајмување рекламен простор, обја–
вување   рекламни текстови и обработка на
текстовите, огласување (рекламирање),   пропа–
гандни дејности, распределба (дистрибуција на
примероци), рекламирање по пат на радио и
телевизии

кл. 42   услуги на советување на подрачјето на
технологијата,  вклучително компјутерски софтвер
и хардвер, услуги на   проверка на сигурност на
сметачки состав; компјутерско програмирање
(111) 15590

(151) 24/02/2009

(210) TM  2007/231

(220) 12/03/2007

кл. 41 он-лајн објавување на списанија
(111) 15607
(210) TM  2007/379

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

(220) 11/05/2007
(181) 11/05/2017

(181) 12/03/2017
(450) 30/04/2009

(151) 24/02/2009

(450) 30/04/2009
(732) J.S. STAEDTLER GmbH & Co. KG,
Moosackerstrasse 3, 90427 Nunberg, DE, DE
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  
п. факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(591) бела и сина
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 36 агенциски услуги за обезбедување фина–
нсиски средства
кл. 39  превоз на вредносни пратки
(111) 15523

(151) 03/02/2009

(210) TM  2007/232

(220) 13/03/2007
(181) 13/03/2017
(450) 30/04/2009

(732) Глобал Mедиа ДООЕЛ Скопје
ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.20/14, 1000
Скопје, MK
(540)

кл. 16    бележници, блокови за цртање, гумички
за бришење, бришење (производи за бришење),
водени боички (акварел), фломастери, златни
перца за пишување, јаглен за цртање (моливи),
канцелариски прибор со исклучок на мебел,
канцелариски спојувачки, корекција (боја за
корегирање), креда за пишување, кутии за
сликарски бои (училишен прибор), лепило
за производи од хартија, листови (хартиени
производи), мастило, моливи, моливи во разни
бои, моливи (острилки), моливи (графитни влошки
за моливи), моливи (наставки за моливи), наливперо, папки (канцелариски прибор), пастели
(моливи), перца за извлекување линии, перца за
пишување, перца за цртање, перца (канцелариски
артикли), линијари, шаблони, прибор за
пишување, прибор за цртање, тушеви (бои),
училишен прибор, хемиски моливи, графитни
мини за хемиски моливи, цртање (инструменти за
цртање), цртање (прибор за цртање)
(111) 15652
(210) TM  2007/453

(151) 20/03/2009
(220) 31/05/2007
(181) 31/05/2017
(450) 30/04/2009

(732) RE/MAX International, Inc.
5075 South Syracuse Street, Denver, Colorado
80237, US

15590

Trgovski marki

Glasnik,

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВА–
РУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ   п. факс: 301, ул. 29
Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје
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интернет; собирање средства за скенирање и
лечење рак на дојка, проекти за здравствена
едукација и истражување за рак на дојка,
финансиски спонзорства на програми што се од
корист за здравјето и благосостојбата на жените
и децата; осигурителна брокерство; собирање
добротворни средства

(540)

(111) 15615
(210) TM  2007/502

(151) 12/03/2009
(220) 12/06/2007
(181) 12/06/2017
(450) 30/04/2009

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

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 франшизирање, имено консултација и
асистенција во деловен менаџмент, организација
и промоција; франшизирање, имено, нудење
техничка асистенција во основањето и или
работењето на брокерски служби за недвижнина;
креирање и обновување на рекламен материјал;
рекламирање преку електронски медиуми и
особено интернет; услуги за рекламирање
недвижнини; дистрибуција и распространување
рекламни
материјали;
организирање
и
спроведување трговски изложби на полето на
недвижнини и франшизни услуги за недвижнини;
деловни услуги, имено, регистрација, проверка,
акредитација и организирање трети страни
продавачи, добавувачи и изведувачи, во име на
други; промоција на стоките и услугите на други
преку обезбедување хипертекст линкови до вебстраниците на другите; промовирање на јавната
свест за потребата од скенирање рак на дојка;
обезбедување информации на потрошувачите
на полето на недвижности, маркетинг услуги за
недвижности, имено, он-лајн услуги што вклучуваат
обиколка на стамбен и комерцијален недвижен
имот; препораки на полето на брокерството
со недвижности; мрежни упатувачки услуги за
недвижен имот, имено, промоција на стоките и
услугите на дригите преку пренесување совети
и препораки, претплата за телевизиски канал,
лицитации за недвижнина
кл. 36 брокерство со недвижен имот; агенции
за недвижности; агенции или брокерство за
изнајмување земјиште или објекти; услуги за
проценка на недвижен имот; консултантски
услуги за недвижен имот; обезбедување листи и
инфирмации за недвижен имот преку интернет;
менаџмент на   недвижен имот; организирање
програми за преференцијален добавувач на
производи и услуги за поддршка на брокери и
агенти со недвижен имот во работењето на нивните
бизниси со недвижен имот и во маркетингот на
нивните професионални услуги; обезбедување
информации на полето на недвижен имот преку

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење, алишта (средств за парфимирање на
алиштата), детергенти за перење алишта, алишта
(производи за закиснување алишта), смекнувачи
(111) 15516

(151) 24/02/2009

(210) TM  2007/516

(220) 13/06/2007
(181) 13/06/2017
(450) 30/04/2009

(732) Акционерско друштво за приредување на
игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА
МАКЕДОНИЈА, Скопје
ул. „Маршал Тито” бр.11а, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул. ”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

15516
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(540)

(540)

CALCO
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) сина, бела, зелена и жолта

кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
фармацевтски производи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28  базени; билијар, гимнастички справи, голф,
друштвени игри, игри, јадици, јадици за риболов,
лулашки, мамки за лов или риболов, маси за пинг
- понг, мечување, мрежи /спортски прибор/, перки
за пливачи, пехари за успех во игрите, подвижни
играчки, риболов, скии за вода, скии за сурфинг,
тобогани, телесни вежби (направи за телесни
вежби), фудбал /собен/ (маса за собен фудбал),
штица со едра, штици за отскокнување /спортски
реквизити/
кл. 35 изложби
кл. 41  кампови за летување (услуги на камповите
за летување) /забава/, кампови за спортско усо–
вршување, клубови (услуги на клубови) /забава
или одгледување/, забавни   паркови,  дискотеки
(услуги    на    дискотеките), голф (користење на
терените за голф), вариети, изложби (организирање
изложби), кино сали, /користење кино сали/,
натпревари (организирање натрпревари) /обука
или забава/, разонода, слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното вре–
ме),      конференции (организирање и водење
конференции), конгреси (организирање и водење
конгреси), нуркачка опрема   (изнајмување
нуркачка опрема), планирање приеми /забава/,
приредби (одржување приредби), семинари
(оргаиизирање и водење семинари), симпозиуми
(организирање и водење симпозиуми); спортски
натпревари (организираље спортски натпревари),
спортска опрема (изнајмување спортска опрема),
спортска опрема (користење спортска опрема)
кл. 43   хотели, хотелски резервации, услуги за
подготвување храна и пијалаци; привремено
сместување; изнајмување сали за состаноци;
кампови (користење терени за кампување);
кампови за летување (услуги на камповите за
летување); ресторани; гостилници; кафеани;
одморалишта; шанк-барови; клубови за средби
(111) 15548

(151) 24/02/2009

(210) TM  2007/574

(220) 21/06/2007
(181) 21/06/2017
(450) 30/04/2009

(732) LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMA–
CEUTICO LISAPHARMA S.P.A.
Via Licinio 11-13-15, I-22036 ERBA, IT
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ   Ул.
”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(111) 15537

(151) 03/02/2009

(210) TM  2007/575

(220) 21/06/2007
(181) 21/06/2017
(450) 30/04/2009

(732) LABORATORIO
ITALIANO
BIOCHIMICO
FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A.
Via Licinio 11-13-15, I-22036 ERBA, IT
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ Ул.
”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

LIKACIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 Фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
фармацевтски производи
(111) 15535

(151) 03/02/2009

(210) TM  2007/580

(220) 26/06/2007
(181) 26/06/2017
(450) 30/04/2009

(732) BADEL 1862 d.d.
Vlaska , 116 , HR-10 000 Zagreb, HR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

VINITAS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пива)
(111) 15545

(151) 03/02/2009

(210) TM  2007/595

(220) 02/07/2007
(181) 02/07/2017
(450) 30/04/2009

(732) Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Else-Kroner-Strasse 1 61352 Bad Homburg, DE
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

15548

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината; фармацевтски производи
(151) 13/03/2009

(210) TM  2007/655

(220) 11/07/2007
(181) 11/07/2017
(450) 30/04/2009

(732) ДТУ П.И.К.КО ДООЕЛ увоз-извоз
Франклин Рузвелт бр. 5 а 2/1 Скопје, MK

ул.
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кондиторска индустрија, разни видови декорации
за: торти, слатки, ролати, сладолед и сл., разни
видови декорации за моделирање и правење
фигури, јајца во прав, белка и жолчка од јајце
во прав, коректори за брашна, подобрувач за
замрзнати теста, кисело тесто, разни додатоци за
теста, животински протеини, компирови влакна,
изолати од соја, карагенан, полифосфати и
пирофосфати, фуннкционални смеши од адитиви
и мирудии, течни ароми за месна индустрија,
природна боја за месна индустрија, стабилизатор
на боја и антиоксиданс во месна индустрија,
микробиална маја за сирење и кашкавал,
емулгирачки соли, конзерванси за топени сирења,
избелувач на млеко за производство на сирење,
стартерни култури за јогурт и кисело млеко, топинг
бази, замена за млеко во прав, сушен зеленчук

NEPHROTECT

(111) 15640

16/2

(111) 15506

(151) 04/02/2009

(210) TM  2007/658

(220) 12/07/2007
(181) 12/07/2017

(540)

(450) 30/04/2009
(732) Друштво за оперативен лизинг МАКЛЕАСЕ
ДОО Скопје
ул. Качанички Пат бб, Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА   ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат   Ул.
”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(591) зелена, жолта и црна

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 додатоци за теста, слатки, ролати и торти
кл. 35   услуги   при продажба на големо и мало
со суровини и адитиви од сите области на
прехранбената индустрија: кокосово брашно
полномасно и слабомаслено, пченкарен скроб
(густин, нишесте), сусам бел, лупен, полупечен
и сушен, модифициран,   топлорастворлив
пченкарен
скроб,
модифициран
компиров
скроб, модифициран скроб, шеќерни сирупи,
декстроза, малтодекстрин, сорбитол, фруктоза
во прав, лактоза, растителни хидрогенирани и
рафинирани   масти и масла, специјални масла,
кокосови масти, чоколадни преливи, имитација
на темна и бела чоколада, чоколадни и шеќерни
трошки, какаови продукти, натурално и алкално
какао, какао маса, какао путер, сурутка во прав,
прехранбени ароми, додатоци за теста, слатки,
ролати и торти, стабилизатори и емулгатори за
кондиторска, месна, пекарска и млечна индустрија,
калиев глицеринов   стеарат, ензим за печива,
средство за желирање, пектини за прехранбени
цели, засладувачи, конзерванси, соеви лецитин,
соеви брашна, гума ксантан, гума гуар, амониум
бикарбонат, сода бикарбона, пирофосфат,
маргарини и масла за прехранбена употреба,
течни павлаки, миксови за разни вкусови павлаки,
готова смеша за пандишпан теста, готова смеша
за ронливи теста погодни за бисквити, ситни
сладки, готова смеша за пасти и торти со вкус
на урда или сирење, желе за прехранбени цели,
овошни полнежи, разни видови течни ароми во

Trgovski marki

(591) црвена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање
стока, организирање патувања
кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединци; безбедносни услуги за заштита на имот
и лица
(111) 15654

(151) 20/03/2009

(210) TM  2007/661

(220) 12/07/2007
(181) 12/07/2017
(450) 30/04/2009

(732) Carlson Marketing Worldwide, Inc.
Carlson Parkway, P.O. Box 59159,
Minnesota 55459-8249, US

Minneapolis,

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

GOLD POINTS
15654
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(551) индивидуална

слушалки, микрофони, звучници, преносни
футроли и штипки за на појас; компјутерски
софтвер и програми што се користат за пренос или
репродукција или примање на звук, слики, видео
или податоци преку телекомуникациска мрежа
или систем помеѓу терминали и за подобрување
и олеснување на користењето и пристапот кон
компјутерските мрежи и телефонските мрежи;
компјутерски софтвер за употреба во управување
со база на податоци за општи цели; компјутерски
софтвер за интернет-трговија за да му се овозможи
на корисникот да прави нарачки и да врши
плаќања на полето на електронските деловни
трансакции преку глобална компјутерска мрежа
или телекомуникациска мрежа; компјутерски
софтвер за обука и поддршка на производи за
компјутери и мобилни телефони на полето на
комуникациите; софтвер за мобилни хендсетови
за компјутерски игри; компјутерски софтвер
и програми што содржат музика, филмови,
анимација, електронски книги; компјутерски
софтвер за дистрибуција на информации и
интерактивна мултимедиумска содржина која
содржи текст, слики, видео и звук до корисници на
полето на комуникациите; компјутерски софтвер
и програми за управување и работа со безжични
телекомуникациски
апарати;
компјутерски
софтвер за влез, пребарување, составување
индекси и спасување информации и податоци
од глобалната компјутерска мрежа и глобалните
комуникациски мрежи, и за пребарување и
навигација низ веб страниците на споменатите
мрежи; компјутерски софтвер за испраќање и
примање куси пораки и електронска пошта и за
филтрирање на неинформации од податоците;
аналогни и дигитални радио примопредаватели
или ресивери за податоци, звук, слика и видео
комуникација; софтвер за електронски игри за
мобилни хендсетови; камери, имено фотографски
апарати, дигитални камери, кинематографски
камери, видео камери; системи и апарати за
електрични трансакции на пари, имено смарт
картички, читачи на смарт картички; калкулатори;
картички за комуникациски цели, сите за употреба
со комуникациските апарати; уреди за глобално
позиционирање

(510, 511)
кл. 35 реклама и пропаганда на продажба на стока
и услуги на други преку програми за континуитет
во набавки кои се состојат од распределба на
пунктови за набавки од трговци учесници и објекти
услуги, кои можат да се разменуваат за стоки,
услуги или пари од каталог, трговци учесници или
други, во класата 35
(111) 15694

(151) 20/03/2009

(210) TM  2007/704

(220) 26/07/2007
(181) 26/07/2017
(450) 30/04/2009

(732) COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

LADY LOVE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 дезодеранси, антиперспиранти и спрејеви
за тело
(111) 15639
(210) TM  2007/834

(151) 13/03/2009
(220) 22/08/2007
(181) 22/08/2017
(450) 30/04/2009

(732) Mobile Telecommunications Company (KSC)
Shuweikh Residential, Block B6, Airport Street,
Building 80023, KW
(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУ–
ВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ   п.факс: 301, ул. 29
Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје
(540)

кл. 38 телекомуникациски услуги
(111) 15700

(151) 20/03/2009

(210) TM  2007/841

(220) 29/08/2007
(181) 29/08/2017
(450) 30/04/2009

(732) CASTROL LIMITED
Wakefield House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire
SN3 1RE, UK
(740) ШПЕНД   ДЕВАЈА, адвокат   бул. Крсте Мисирков
бр. 61/1-5, 1000 Скопје
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   мобилни телефони, радио телефони,
електронски организатори и поврзана опрема
за претходно наведените производи, имено,

15694

(540)

SLX
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(551) индивидуална

(111) 15534

(151) 03/02/2009

(510, 511)

(210) TM  2007/862

(220) 04/09/2007

кл. 4 индустриски масла и масти; мазива; масла и
масти за подмачкување;  горива;  нехемиски адитиви
за горива, подмачкувачи и масти; соединенија за
собирање прашина со навлажнување и врзување;
осветлувачи
(111) 15585
(210) TM  2007/845

(181) 04/09/2017
(450) 30/04/2009
(732) AД „ЈАКА-80” Радовиш
ул. Маршал Тито бр.2 Радовиш, MK
(540)

(151) 24/02/2009
(220) 29/08/2007
(181) 29/08/2017
(450) 30/04/2009

(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)

(591) портокалова, црвена, светло и темно жолта,
светло и темно зелена, светло и темно сина и
виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски, ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завон; материјали за пломбирање
заби и забарски смолн; средства за дезинфекција;
препаратн за уннштување штетници; фунгициди,
хербициди

(591) бела, светло и темно сина и светло и темно
црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци; вода /за пиење/;
минерални и газирани води; пијалоци; екстракти,
концентрати и сокови произведени од овошје и/
или зеленчук; овошни сокови; сирупи; прашоци;
есенции и други препарати за подготовка на
пијалоци, шербети (пијалоци)
(111) 15560
(210) TM  2007/857

(151) 24/02/2009
(220) 31/08/2007
(181) 31/08/2017
(450) 30/04/2009

(111) 15525
(210) TM  2007/879

(151) 03/02/2009
(220) 10/09/2007
(181) 10/09/2017
(450) 30/04/2009

(732) Здружение на граѓани за промоција
унапредување на спортот ГЛОБАЛ Скопје

и

ул. Блажо Орландиќ бр. 2-б, Скопје, MK
(540)

(732) ДООЕЛ МЕБЕЛ-ВИ ОД ВИНИЦА
ул. МАРКСОВА БР: 23 ВИНИЦА, MK
(540)

(591) бела, модро сина и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) жолта, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 мебел (производство на мебел тапациран
и корпусен)

Trgovski marki

кл. 16   хартија, картон и производи од нив што
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезачки материјал, фотографии,
канцелариски материјал, материјали за пакување
што не се опфатени со другите класи; печатарски
букви, клишиња
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од

15525
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кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
маслинки

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

(111) 15524

(151) 03/02/2009

(210) TM  2007/896

(220) 17/09/2007
(181) 17/09/2017

кл. 25  облека, чевли и капи
кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и
спорт што не се опфатени со другите класи
кл. 35 огласување, канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(111) 15695

(450) 30/04/2009
(732) Златевски Љубиша
ул. „Фазанерија” 1 бр.96, Гостивар, MK
(540)

(151) 20/03/2009

(210) TM  2007/880

(220) 10/09/2007
(181) 10/09/2017
(450) 30/04/2009

(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)

(591) зелена, црвена, сребрена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32  минерална и сода вода

SIGNAL WHITE NOW

(111) 15526

(151) 24/02/2009

(210) TM  2007/898

(220) 17/09/2007

(551) индивидуална

(181) 17/09/2017

(510, 511)

(450) 30/04/2009

кл. 3 пасти за заби, не-медицински средства за
миење уста, препарати за полирање заби, прашок
(пудра) за заби
(111) 15591
(210) TM  2007/884

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

(151) 05/02/2009
(220) 13/09/2007
(181) 13/09/2017
(450) 30/04/2009

(732) ПРИНЦИП КОМЕРЦ ДООЕЛ
ул. 50 Дивизија 43/3 Скопје, MK
(540)
(591) зелена, бела, жолта, сина и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
(111) 15653

(151) 20/03/2009

(210) TM  2007/906

(220) 19/09/2007
(181) 19/09/2017

(591) зелена, бела, кафена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 маслинки (конзервирани)

(450) 30/04/2009
(732) Центар за енергетска ефикасност на Македонија
- МАЦЕФ (Здружение на граѓани)
ул. Никола Парапунов 31 локал 52, Скопје, MK

кл. 31 маслинки

15695

Trgovski marki

Glasnik,

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

16/2

str. 136-254 april 2009 Skopje

149

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

(591) бела , црвена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење, управу–
вање со работи, канцелариски работи
кл. 40  обработка на материјали
кл. 41 образовни услуги, подготвување на настава,
забава, спортски и културни активности

(551) индивидуална
(510, 511)

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
(111) 15635

(151) 13/03/2009

(210) TM  2007/921

(220) 21/09/2007

кл. 12 автомобили, кутија од менувач за копнени
возила; електрични возила; мотори за копнени
возила; уреди против кражба на возила; гуми за
тркала за возила; каросерии за возила; мотоцикли;
спортски автомобипи; возила за движење пo
копно, воздух, вода или шини
кл. 37 одржување и поправка на моторни возила;
сервисни станици за возила; подмачкување на
возила; чистење на возила; третман на возила
против рѓосување; инсталација и поправка на
аларм против обивање; одржување и поправка
на авиони; повторна обработка на гуми;
вулканизација на гуми (поправка); поправка на
гумени тркала за возила

(181) 21/09/2017
(450) 30/04/2009
(732) AB Lindex
Nils Ericsonsplatsen 3, 411 03 Goteborg, SE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(111) 15619

(151) 13/03/2009

(210) TM  2007/929

(220) 26/09/2007
(181) 26/09/2017

LINDEX

(450) 30/04/2009
(732) Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer

(551) индивидуална

Landstr. 100 60318 Frankkfurt/Main, DE

(510, 511)
кл. 3 сапуни, парфимерија, етерични масла, коз–
метички препарати, лосиони за коса и пасти за
заби

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

кл. 14 накит, ефтин накит (бижутерија) и скапоцени
камења
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
(111) 15638

(151) 13/03/2009

(210) TM  2007/927

(220) 25/09/2007
(181) 25/09/2017
(450) 30/04/2009

(732) Geely Holding Group Co., Ltd.
Zhong-xing Road, Bin-jiang District, Hangzhou,
Zhejiang, CN

Trgovski marki

PANTOGAR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели; диетски
супстанции што се користат во медицината,
храна за бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и забарски
смоли, средства за дезинфекција, препарати за
уништување штетници, фунгициди, хербициди
кл. 10 медицински, хируршки, забарски и вете–
ринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење

15619
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(111) 15589

(151) 24/02/2009

нетарни работи; управување со недвижности

(210) TM  2007/955

(220) 02/10/2007

кл. 37 изградба; услуги на поставување; поправка
и одржување на компјутери-и телекомуникациски
опреми

(181) 02/10/2017
(450) 30/04/2009

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

(300) 30722314.0/38  03/04/2007  DE
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

кл. 41 обука; стручно оспособување; разонода;
организација на спортски и културни активности;
публикација на книги, часописи и останати
печатарски производи, публикација на печатени
производи во форма на електронски носачи на
податоци, особено ЦД-РОМ-ови, ЦД-и, УСБ-а,
дискети, хард дискови и касети

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

кл. 42  научни и технолошки услуги како и сродни
услуги на истражување и концепции; услуги на
индустриски анализи и истражувања; дизајн и
развој на компјутерски хардвер, софтвер и база
на податоци; одржување на софтвер; технички
консултации; услуги на електронско похранување
на податоци; изнајмување опрема за обработка
на податоци; дизајнирање веб страници за други
(111) 15588
(551) индивидуална

(210) TM  2007/956

(220) 02/10/2007
(181) 02/10/2017

(510, 511)
кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски и оптички апарати и инструменти
како и апарати и инструменти за вагање, мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), за помош
(спасување) и за обука; апарати и инструменти
за водење, дистрибуирање, трансформирање,
акумулирање, подесување или управување на
електрична струја; апарати за снимање, пренос,
обработка (процесуирање) и репродукција на звук,
слика или податоци; магнетски носачи на податоци;
автомати и механизми за автоматски уреди кои се
задвижуваат со претходно уфрлување на парички;
машини за сметање, опрема и ќомпјутери за
обработка на податоци; снимени и неснимени
носачи на податоци (вклучени во класата 9);
компјутерски програми (сочувани); електронски
сочувани податоци (можат да се преземаат,
даунлодираат); електронски публикации (можат
да се преземаат, даунлодираат)

(151) 24/02/2009

(450) 30/04/2009
(300) 30722313.2/38  03/04/2007  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. 16   печатарски производи; фотографии; кан–
целариски прибор (освен мебелот); опрема за
настава и обука (освен апарати)
кл. 25 облека; колани (облека); обувки, покривала
за глава
кл. 28   игри и играчки; гимнастички и спортски
предмети (вклучени во класата 28)
огласување и рекламирање; водење
кл. 35
комерцијални работи; комерцијална адми–
нистрација;
собирање,
систематизација,
компилација и економска анализа на податоци и
информации во компјутерски бази на податоци;
услуги на малопродажба (исто така по пат на
интернет и останати комуникациски мрежи),
врзано за стоки во класите 9, 16, 25 и 28
кл. 36

15589

осигуруваше; финансиски работи; мо–

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски и оптички апарати и инструменти
како и апарати и инструменти за вагање, мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), за помош
(спасување) и за обука; апарати и инструменти
за водење, дистрибуирање, трансформирање,
акумулирање, подесување или управување на
електрична струја; апарати за снимање, пренос,
обработка (процесуирање) и репродукција на звук,
слика или податоци; магнетски носачи на податоци;
автомати и механизми за автоматски уреди кои се
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задвижуваат со претходно уфрлување на парички;
машини за сметање, опрема и ќомпјутери за
обработка на податоци; снимени и неснимени
носачи на податоци (вклучени во класата 9);
компјутерски програми (сочувани); електронски
сочувани податоци (кои можат да се преземаат,
даунлодираат); електронски публикации (кои
можат да се преземаат,  даунлодираат)
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(540)

кл. 16
печатарски производи; фотографии;
канцелариски прибор (освен мебелот); опрема за
настава и обука (освен апарати)
кл. 25  облека; колани (облека); обувки, покривала
за глава
кл. 28 игри и играчки; гимнастички и спортски
предмети (вклучени во класата 28)
огласување и рекламирање; водење
кл. 35
комерцијални работи; комерцијална адми–
нистрација;
собирање,
систематизација,
компилација и економска анализа на податоци и
информации во компјутерски бази на податоци;
услуги на малопродажба (исто така по пат на
интернет и останати комуникациски мрежи),
врзано за стоки во класи 9, 16 , 25 и 28

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

кл. 36 осигуруваше; финансиски работи; моне–
тарни работи; управување со недвижности

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

кл. 37 изградба;  услуги на поставување ; поправка
и одржување на компјутери-и телекомуникациски
опреми

кл. 36 осигурување, осигурување (информации
за осигурување), осигурување (консултации за
осигурување)

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

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. 41 обука; стручно оспособување; разонода;
организација на спортски и културни активности;
публикација на книги, часописи и останати
печатарски производи, публикација на печатени
производи во форма на електронски носачи на
податоци, особено ЦД-РОМ-ови, ЦД-и, УСБ-а,
дискети, хард дискови и касети

кл. 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. 42  научни и технолошки услуги како и сродни
услуги на истражување и концепции; услуги на
индустриски анализи и истражувања; дизајн и
развој на компјутерски хардвер, софтвер и база
на податоци; одржување на софтвер; технички
консултации; услуги на електронско похранување
на податоци; изнајмување опрема за обработка
на податоци; дизајнирање веб страници за други
(111) 15651

(151) 20/03/2009

(210) TM  2007/968

(220) 05/10/2007
(181) 05/10/2017

кл. 45  лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединци
(111) 15636

(151) 13/03/2009

(210) TM  2007/976

(220) 09/10/2007
(181) 09/10/2017

(450) 30/04/2009
(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
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(450) 30/04/2009
(732) 3 СТ увоз-извоз ДОО Скопје Друштво за
производство на моторни и индустриски
масла, трговија и услуги
бул. Партизански одреди 119, 1000 Скопје, MK
(540)

15636
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(591) црвена и бела

(111) 15672

(151) 20/03/2009

(551) индивидуална

(210) TM  2007/987

(220) 10/10/2007
(181) 10/10/2017

(510, 511)
кл. 4 сите видови моторни масла и масти и
индустриски масла и мазива; адитиви хемиски,
на моторните горива; оружје (маст за оружје);
восок за ремени; ремени (масти за ремени);
ремени(производи против лизгање) масло од
коски за индустриска употреба; моторни горива;
течности за подмачкување на алатки за режење;
рицинусово масло за техничка употреба;
смеси за врзување на правот за чистење;
смеси за налегнување на правот; производи за
отстранување на правот; течности (течности за
подмачкување на алатки за режење); масла за
оплата [градежништво]; масла за заштита на
ѕидови; масла за заштита на кожата; кожа (масти
за кожа)
(111) 15637

(151) 13/03/2009

(210) TM  2007/977

(220) 09/10/2007
(181) 09/10/2017
(450) 30/04/2009

(732) 3 СТ увоз-извоз ДОО Скопје Друштво за
производство на моторни и индустриски
масла, трговија и услуги
бул. Партизански одреди 119, 1000 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4   сите видови моторни масла и масти и
индустриски масла и мазива; адитиви хемиски,
на моторните горива; оружје (маст за оружје);
восок за ремени; ремени (масти за ремени);
ремени(производи против лизгање) масло од
коски за индустриска употреба; моторни горива;
течности за подмачкување на алатки за режење;
рицинусово масло за техничка употреба;
смеси за врзување на правот за чистење;
смеси за налегнување на правот; производи за
отстранување на правот; течности (течности за
подмачкување на алатки за режење); масла за
оплата [градежништво]; масла за заштита на
ѕидови; маспа за заштита на кожата; кожа (масти
за кожа)

15205

(450) 30/04/2009
(732) Dana Limited
PO Box 1000, Toledo, OH 43697-1000, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

VICTOR REINZ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7  мотори (освен мотори за земни возила), како и
нивни делови; капаци за вентили, особено капаци
за вентили што содржат уреди за одделување
на честичките на флуидот од млазот гасови;
дихтунзи за монтажа на мотори и постројки и за
цевки, како и за монтажа на мотори и преносни
системи (запчаници) направени од метал и/или
меки материјали и/или еластомерни материјали
и/или пластика и/или гума; конкретно дихтунзи
за глава на цилиндри, дихтунзи за обвивка на
цилиндри, дихтунзи за компресори, дихтунзи
за интеркулери (intercoolers) и други топлински
разменувачи, дихтунзи за сопирачки системи,
дихтунзи за уреди за инјектирање, дихтунзи за
термостати, затнувачи за радијални окна/отвори,
затнувачи за тело на вентили, дихтунзи за капак
на вентили, дихтунзи за собирни садови за масло,
дихтунзи за влезни (доводни) цевни инсталации,
дихтунзи за издувни цевни инсталации, дихтунзи
за излезни/издишни системи, дихтунзи за системи
за издувни гасови, дихтунзи за турбо компресори,
дихтунзи за системи за рециркулација на издувни
гасови, дихтунзи за ротирачи (axels), дихтунзи
за граничници, дихтунзи за ретардери (уреди за
сопирање), дихтунзи за водни пумпи, дихтунзи
за пумпи за масло, дихтунзи за уреди за ладење
на маслото, дихтунзи за куќиште на синџири,
дихтунзи за картери, дихтунзи за капаци на
цилиндри, дихтунзи за филтери на воздухот за
карбуратор, дихтунзи за носачи на брегасти оски,
дихтунзи за меѓупростор на вентили/клипови,
дихтунзи за временско подесување на капаци;
дихтунзи за прирабници, дихтунзи за врски со
завртки, дихтунзи за машини и уреди, дихтунзи за
пмпи, особено за инјекциони и хидраулички пумпи,
затнувачки прстени во вид на „О”, профилирани
затнувачки прстени, затнувачки прстени за отвори,
средство за стегање или системи за дихтунзи,
особено завртки и навртки, на пр. навртки
отпорни на топлина за цилиндрите (Cylinder heat
bolts); дихтунзи со вградени електронски делови,
конкретно дихтунзи со вградени сонди и жици;
делови за прикачување за машини и уреди за
мотори и преносни системи (запчаници) направени
од метал и/или пластика, склопки за закачување
за машини и уреди за мотори и преносни системи
(запчаници), што содржат најмалку еден дел за
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закачување направен од метал и/или пластика и
дихтунг; стегачки и преносни валци за машини или
уреди; мевови (дувалки), мембрани, електрични
изолатори, топлинска изолација, грејни елементи,
затнувачи за рабови, лизгачки лежишта, муфови,
потпорни прстени, цевки (валци); делови за
заштита од топлина и бучава за возила, конкретно
за млазот издувни гасови, особено штитници од
топлина, расклопни елементи, стегачки елементи;
делови што содржат затнувачки елементи и
топлинска и/или заштита од бучава; делови што
содржат топлинска и/или заштита од бучава и
додатни елементи; пластични делови за монтажа
на мотори и преносни системи (запчаници) за
возила, уреди за инјектирање, цевки; средство за
отстранување дихтунзи; затнувачки комплети што
содржат најмалку два од горенаведените дихтунзи
или делови
кл. 9 делови и компоненти за апарати и машини
за претворање на согорливи и оксидациони агенси
во еднонасочна струја за фиксни, подвижни и
транспортни средства со оваа опрема, особено
еднополни плочи, двополни плочи, крајни
(задни) плочи, изолирачки слоеви и плочи
како и дихтунзи, системи за дихтунзи, системи
за зажичување и премачкување како и нивни
делови; електрохемиски ќелии и нивни делови
со вградени електронски делови, конкретно
дихтунзи со вградени сонди и жици; делови и
компоненти за апарати и машини со еден или
повеќе редови на електрохемиски ќелии со
аноди, катоди и електролити и сродната опрема
за довод на потребните хемикалии за ќелии за
гориво за високи температури, ќелии за гориво од
цврст оксид, ќелии за гориво од растопен јаглен и
ќелии за гориво од полимерски електролит, како и
ќелии за гориво од директен метанол; реактори и
нивни делови за претворање на метанол и други
јаглеводороди во водород за употреба во ќелии за
гориво
кл. 12   мотори за земни возила и нивни делови,
особено за мотори со согорување, капаци за
вентили особено капаци за вентили што содржат
уреди за одделување на честичките гориво од
млазот гасови; дихтунзи за монтажа на мотори,
влечни/тракциски системи, компресори за возила,
направени од метал и/или мек материјал и/или
еластомерни материјали и/или пластика и/или
гума, конкретно дихтунзи за глава на цилиндри,
дихтунзи за обвивка на цилиндри, дихтунзи за
компресори, дихтунзи за интеркулери(intercoo
lers) и други топлински разменувачи, дихтунзи
за сопирачки системи, дихтунзи за уреди за
инјектирање, дихтунзи за термостати, заптивки
за радијални-окна/отвори, затнувачи за тело на
вентили, дихтунзи за собирни садови за масло,
дихтунзи за капак на вентили, дихтунзи за влезни
(доводни) цевни инсталации, дихтунзи за издувни
цевни инсталации, дихтунзи за излезни системи,
дихтунзи за системи за издувни гасови, дихтунзи
за турбо компресори, дихтунзи за системи за
рециркулација на издувни гасови, дихтунзи
за ротирачи (axels), дихтунзи за граничници,
дихтунзи за ретардери (уреди за сопирање),
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дихтунзи за водни пумпи, дихтунзи за куќиште на
синџири, дихтунзи за картери, дихтунзи за капаци
на цилиндри, дихтунзи за филтери на воздухот
за карбуратор, дихтунзи за носачи на брегасти
оски, дихтунзи за меѓупростор на вентили/
клипови, дихтунзи за временско подесување на
капаци; дихтунзи за прирабници, дихтунзи за
врски со завртки, дихтунзи за машини и уреди,
дихтунзи за пумпи за масло, дихтунзи за уреди за
ладење на маслото, дихтунзи за пумпи, особено
за инјекциони и хидраулички пумпи, затнувачни
прстени во вид на „О”, профилирани затнувачни
прстени, затнувачни прстени за отвори, средство
за стегање или системи за дихтунзи, особено
завртки и навртки, на пр. навртки отпорни на
топлина за цилиндри (Cylinder heat bolts); дихтунзи
со вградени електронски делови, конкретно
дихтунзи со вградени сонди и жици; делови
за закачување на машини и уреди за мотори и
преносни системи (запчаници) направени од
метал и/или пластика, склопки за закачување
машини и уреди за мотори и преносни системи
(запчаници) што содржат најмалку еден дел за
закачување направен од метал и/или пластика
и дихтунг; делови за топлинска и заштита од
бучава за возила, конкретно за млазот издувни
гасови, особено штитници од топлина, расклопни
елементи, стегачки елементи; делови што содржат
затнувачни елементи и топлинска и/или заштита
од бучава; делови што содржат топлинска и/или
заштита од бучава и додатни елементи; пластични
делови за монтажа на мотори и преносни системи
(запчаници) за возила, уреди за инјектирање,
цевки; средство за отстранување на дихтунзи;
затнувачки комплети што содржат најмалку два
од горенаведените дихтунзи
кл. 17   природна гума, гума, мика и производи
направени од истите, освен ако не се внесени
во други класи на производи; производи и
полупроизводи од пластика; материјали за
дихтунзи, изолација и амбалажа; дихтунзи и
амбалажа, затнувачки комплети,   затнувачки
соединенија, особено за дихтунзи   што се
формираат на самото место и дихтунзи што се
корегираат на самото место, течни затнувачи,
затнувачни прстени, затнувачни ленти, цевки/
валци (не се од метал); фолии од пластика (освен
фолии за пакување); дихтунзи за радијатори и
други топлински разменувачи
планирање, консултација, монтажа,
кл. 42
пресметка, истражување и развој во областа
на моторите, технологијата на затнување,
технологијата за намалување на бучавата и за
топлинска изолација, технологијата за одделување
на маслото и технологијата за ќелии за гориво;
пресметки за готови производи
(111) 15530

(151) 03/02/2009

(210) TM  2007/997

(220) 16/10/2007
(181) 16/10/2017
(450) 30/04/2009

(732) Јеллов Пагес Дооел Тони-Скопје
Козле бр. 80 Скопје, MK
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(540)

(111) 15557

(151) 24/02/2009

(210) TM  2007/1018

(220) 24/10/2007
(181) 24/10/2017
(450) 30/04/2009

(732) CHR. HANSEN A/S
BOGE ALLE 10-12, DK-2970 HORSHOLM, DK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

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

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 31   земјоделски семиња, зрна, мешунки;
природни земјоделски производи, вклучително  
живи микробски култури; додатоци на храната
вклучително микробски култури за прехранење на
стоката  и живината

кл. 35 огласување
кл. 38 телекомуникации
кл. 41 објавување на он-лајн весници
(111) 15532
(210) TM  2007/1017

(151) 03/02/2009
(220) 24/10/2007

(111) 15508

(181) 24/10/2017

(210) TM  2007/1034

(450) 30/04/2009
(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
(540)

(151) 26/01/2009
(220) 29/10/2007
(181) 29/10/2017
(450) 30/04/2009

(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)

(591) портокалова, бела, црна, црвена и кафена
(551) индивидуална
(554) тродимензионална

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 30  чај со потекло од Цејлон

(510, 511)

кл. 43  подготвување храна и пијалаци

кл. 3 алишта (средства за парфимирање на
алишта), козметички производи, нега на кожа,
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

15532

(111) 15515

(151) 04/02/2009

(210) TM  2007/1037

(220) 30/10/2007
(181) 30/10/2017
(450) 30/04/2009

(732) JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza New Brunswick
New Jersey, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
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кл. 25 облека, ремени (облека), обувки, покривала
за глава

(540)

VALUESTREAM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 консултански услуги за помош на клинички
лаборатории во остварувањето на мерлива
продуктивност и подобрувања на ефикасноста
(111) 15686
(210) TM  2007/1039

(151) 20/03/2009
(220) 31/10/2007
(181) 31/10/2017
(450) 30/04/2009

(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)

TELEKOM MACEDONIA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски   и оптички апарати и инструменти
како, и апарати и инструменти за вагање, мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), за помош
(спасување) и за обука; апарати и инструменти
за управување, преспојување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контролирање
на електричната 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 преземаат,
downloudiraat); електронски публикации (можат да
се преземаат, downloudiraat)
кл. 14 благородни метали и нивните легури и
производи од тие метали    или обложени со тие
метали (вкпучени во класата 14); вистински и
лажен накит, скапоцени камења; часовничарски
производи и хронометрички инструменти и нивни
компоненти, вклучително ленти за часовници
и кутии и обвивки; игли (накит); привезоци за
клучеви (накит)
кл. 16   печатарски производи; фотографии;
канцелариски прибор (освен мебел); опрема за
настава и обука (освен апарати)
кл. 18 кожа, имитации на кожа, производи од тие
материјали (вклучени во класата 18); кожи од
животни, крзна, ковчези и патни торби; чадори,
чадори за сонце и стапови за одење; спортски
торби
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кл. 28   игри и предмети за игра, играчки; кукли;
гимнастички и    спортски предмети (вклучени во
класата 28); украси за божиќни дрвца
кл. 32 пива, пива со малку алкохол; безалкохолни
пива, минерални и газирани води, безалкохолни
пијалаци, овошни напивки и овошни сокови,
особено изотонични, енергетски и освежителни
пијалаци; сирупи и останати препарати за
подготвување напивки
кл. 35  трговија со стока; спонзорирање, особено
во вид на огласувања; маркетинг во дигитални
мрежи; управување со објекти, особено развој на
маркетингшки концепти и огласувања; агенции за
модели за потреби за огласувања и промоција на
продажбата; пласирање  договори за огласување
и промоција за други; маркетинг и истражување
врзан за работењето; огласување; промоција на
продажба; телевизиско огласување; огласување
и промоција на продажба на врска (online) со
компјутерска база на податоци или по пат на
интернет; комбинација на оглас за употреба
како интернет веб-страници; собирање именици
за огласување и промоција на продажба за
публикација на интернет; интернет огласување,
особено овозможување и посредување со
мемориски простор на веб-страници за огласување
на стоки и услуги; консултирање, информирање и
пласирање на контакти за работи на продажбата
на мало по   пат на глобална компјутерска мрежа,
он-лајн (online) од компјутерски бази на податоци
ипи по пат на интернет; огласување; деловно
управување, водење на комерцијални работи;
собирање, систематизација, компилација и
економска анализа на податоци и информации
во компјутерски бази на податоци; услуги на
продажбата на мало (воедно по пат на интернет и
останати комуникациски мрежи), врзано за стоки
од класите 9 и 16
кл. 36   финансиски работи, управување со
недвижности,
финансиско
спонзорирање;
осигурување; парични работи
кл. 37 изградба; услуги на поставување; поправка
и одржување на компјутери и 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; диза,н и
развој на компјутерски хардвер, софтвер и
база на податоци; одржување на софтверот;
технички консултации; услуги на потхранување
на електронски податоци; изнајмување опрема
за обработка на податоци; дизајнирање веб (web)
страници за други, овозможување на мемориски
простор на веб (web) страници за огласување на
стоки и услуги
кл. 45   лиценцирање на правата од индустриска
сопственост

15686

156 Glasnik, 16/2 str. 136-254 april 2009 Skopje

(111) 15514

(151) 04/02/2009

(210) TM  2007/1048

(220) 02/11/2007
(181) 02/11/2017
(450) 30/04/2009

(732) ВИСТА ГРОУП
ул. Капиштец бр. 1-а 1000 Скопје, MK
(740) ТРЧКОВА
СЛАВИЦА,
адвокат
Ул.
Хаџивасилев Јасмин бр.16/28 1000 Скопје

Мито

(540)

(591) темно сина, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти-електични,
електронски, оптички, за вагање, за мерење,
сигнализација, контрола (инспекција) и настава
(вклучена во кл.9), апарати за снимање, пренос,
производство и репродукција на звук, слика или
податоци, автоматски машини и механизми за
апарати што се задвижуваат со пара или жетон,
регистар каси, сметачки машини, опрема за
обработка на податоци и компјутери
кл. 38 телекомуникации, дистрибуција и изнај–
мувањe опрема за телекомуникации, вклучително
истата за радио и телевизија
кл. 42 компјутерско програмирање дизајн и
развој на компјутерски хардвер со софтвер,
услуги со бази на податоци, имено изнајмување
или временски пристап за работа со база на
податоци, вести и информации, изнајмување
опрема за обработка на податоци и компјутери,
проектирање и планирање технички проекти
(111) 15511

(151) 04/02/2009

(210) TM  2007/1063

(220) 05/11/2007
(181) 05/11/2017
(450) 30/04/2009

(300) 77/174,925  07/05/2007  US
(732) Johnson Controls Technology Company
915 East 32nd Street Holland, Michigan, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

INGENUITY WELCOME
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7  машини и машински алати, имено, навојни
компресори; гасни компресори; компресори за
фрижидери; компресори за воздух; вентили за
пумпи; контактни четкички за динамо; динамо;
електромотори; магнетски и електрични дигалки;

15514

електромотори и пропелери за магнетски и
електрични дигалки; машински спојки, преносни
компоненти што не се за копнени возила,
конкретно, ремени и лежишта
кл. 9 акумулатори; електрични акумулатори со
можност за повторно полнење; акумулатори што
се напојуваат со соларна енергија; полначи за
акумулатори; електрични и електронски контролни
системи за машини; електрични и електронски
контролни уреди и контролни системи за
контрола на управувањето со објекти, конкретно,
системи за греење, вентилација, климатизација,
ладење, напојување со енергија, осветление,
дојава на пожар и безбедносен пристап, како
и нивни компоненти и делови за заменување;
машини и инструменти за автоматска контрола
на притисокот, што реагираат на температурата
и притисокот за греење и климатизација; апарат
за мерење и контрола, имено, електрични,
електронски, електромеханички и пневматски
контролери, сензори за контролери, термостати,
хигростати; уреди за активирање на вентилите,
автоматски вентили и пригушувачи; безжични
контролни уреди за набљудување и контрола
врз функционирањето на други електронски
уреди; уреди за безжична контрола интегрирани
во возила или преносни примопредаватели, за
активирање уреди за отворање гаражни врати,
порти, брави на влезни врати, внатрешно и
надворешно осветление, безбедносни системи,
системи за греење и ладење, системи за
напојување и електрични уреди; електричен
систем за контрола што користи далечински
примопредавател кој содржи предаватели што
може да се насочуваат, интерфејс шеми за
возила, шеми за светилки, шеми за склопки,
шеми за контрола на вклучувањето, шеми за
приклучни светилки и индикатори на положбата
на гаражните врати; електрични системи за
внатрешноста на копнените возила, што се
состојат од системи за внатрешно и надворешно
осветление, подесување на седиштата, контрола
врз климата, безбедноста, функционирањето на
вратите и прозорците, подесување на огледалата;
компјутерски и софтвер за оперативен систем
за работа на самото место, со далечинско
управување и со користење интернет, наменети
за функционирање на системите за автоматска
контрола на згради, имено, системи за
греење, вентилација, климатизација, ладење,
напојување со енергија, осветление, дојава на
пожар и безбедносен пристап за индустриски,
комерцијални и владини објекти; аудио системи
и компоненти за аудио системи, конкретно,
звучници, мерни претворувачи на периферија на
звук, уреди за наснимување глас и за „плејбек”
репродукција, уреди за репродукција на аудио
ленти, пакети за касети, уреди за засилување
на звукот, уреди за корекција на звук и уреди
за репродукција на звучни дискови; системи
за сателитска навигација зависно од видот на
систем за глобално одредување на положбата;
електрични компаси за правец наменети за возила;
системи за забава наменети за возила, што се
состојат од фиксни, отстранливи и меѓусебно
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заменливи комбинации на контролни единици
зависно од видот на контрола за дефинирање
на радио станици или аудио и видео контролни
уреди вградени во таблата со инструменти,
високо поставени конзоли, подни конзоли на
задните делови на седиштата; електронски
модуларни системи за возила, достапни како уред
и составени од меѓусебно заменливи енергетски
и неенергетски шеми, имено, високо поставени
системи за возила, како и модули, конкретно,
визири за сонце, држачи за раце, високо
поставени конзоли, високо поставени системи за
складирање и подлошки за глава; електронски
модуларни системи за автомобили, достапни
како уреди и составени од меѓусебно заменливи
енергетски и неенергетски шеми, конкретно, радио
уреди, уреди за звучна и видео репродукција,
уреди за играње, уреди за репродукција со помош
на ЦД, ДВД и МПЗ, уреди за навигација, уреди за
системи за глобално определување на положбата,
електронски компаси, џебни светилки со повторно
полнење, компјутери, мобилни телефони, уреди
за безжична комуникација, алармни системи,
стартери, уреди за засилување, звучници,
енергетски претворувачи, уреди за прочистување
на воздухот и уреди за откривање радари; опрема
за набљудување на притисокот во пневматиците,
имено, уреди за визуелно прикажување, сензори
за тркала и звучни системи за дојава, како и делови
за сите горенаведени производи; електрични
релеа; електромагнетни соленоидни вентили;
пригушници за печки на електромоторен погон;
автоматски електрични прекинувачи, конкретно
пневматски прекинувачи (склопки), пловни
(подвижни) прекинувачи, вакуумски прекинувачи
и прекинувачи за влажност; електронски вентили
за контрола на гас или флуиди; сензори,
контролери и контролни системи за опрема за
греење, вентилација, климатизација, осветление
и ладење
кл. 11   апарат за контрола на животната
средина, имено, уреди за греење, вентилација и
климатизација, грејни пумпи, преносливи уреди
за ладење на самото место, кондензаторски
уреди што се ладат со воздух и вода, уреди за
управување со воздух и за одвлажнување на
воздухот; евапоратори; сепаратори, опрема за
правење снег, имено, подземна вода под притисок
и цевки со компримиран воздух, уреди за ладење
на воздухот, достапни како уреди; црева и спојници
за ладилници; грејна опрема, конкретно, печки за
греење; горилници на гас, топлински изменувачи,
вентилациона опрема, конкретно, издувни
вентилатори; апарат за климатизација и опрема
за ладење, имено уреди за ладење; вентилатори,
чилери, разладни калеми; прскалки и пумпи,
вентили што се користат во системите за ладење;
немеханички сепаратори за масло или средства
за ладење; електрична и машинска опрема за
обезбедување осветление, греење, производство
на пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација,
водовод и санитарни потреби
кл. 12   автомобилски модуларен систем за
внатрешно дотерување, достапно како уред,
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составен од меѓусебно заменливи модели
за дотерување што се закачуваат или се
поврзуваат со потпорен елемент на вратите,
подот, седиштата, товарниот простор и таблата со
инструменти; складишни системи за возила, што
се состојат од уреди за преградување, подови со
преградни елементи, кошници, оддели и канти за
создавање складишен простор во возилата заради
сместување предмети; внатрешна седишна
опрема за возила и делови за истите, конкретно,
потпирачи за грб, потпирачи за глава, како и
механичко-пневматски и електромеханички уреди
што се поставуваат во седиштето на возилата и
делови за истите, конкретно, потпирачи за грб,
потпирачи за глава; потпирачи за раце и маси
за монтажа во возилото; визири за сонце што се
монтираат на возилата
кл. 35
деловен менаџмент и консултации
за менаџмент во областа на управувањето
со објекти, имено менаџмент, конкретно,
управување со функционирањето на системите,
управување со деловни информации кои
се наменети за индустриски, комерцијални,
образовни, институционални и владини објекти,
консултации во врска со деловни информации;
услуги за деловен менаџмент и консултации за
индустриски, комерцијални и владини објекти
во областа на локацијата на работните места,
канцеларискиот простор и персоналот; услуги
за деловни консултации; услуги за деловни
консултации, конкретно, изготвување анализи на
пазарот насочени кон максимално зголемување
на недвижните средства и услуги за консултација
во врска со користење на просторот, што се
однесуваат на деловни активности, конкретно,
воспоставување стандардни насоки за користење
на просторот, спецификации за мебел и материјал;
услуги за деловни консултации, конкретно,
анализа, планирање и следење на инвестициите
во ресурсите за наменски значајни програми што
се користат во контролните системи за управување
со системи за автоматска контрола на опремата за
греење, вентилација, климатизација, осветление
и заштита од пожар; услуги за управување со
системи; услуги за управување со системи што
се однесуваат на одржување, поправка, контрола
на животната средина, чистење, заштита и
безбедност на згради, внатрешна поделба на
канцеларии, објекти и опрема за згради; преселба
на деловни активности и избор на персонал,
конкретно, регрутација и поставување кадри;
услуги за поддршка на клиентите во областа
на управувањето со системи; обезбедување
поддршка на клиентите и услуги за решавање на
поплаки во областа на управувањето со системи
преку електронски, телефонски и безжични
средства; услуги за управување со енергија,
конкретно, информациски услуги за управување
на користењето на енергијата
услуги за управување со недвижен
кл. 36
имот; услуги за посредување за недвижен имот,
услуги за финансиско планирање и управување
со финансиски ресурси за индустриски,
комерцијални и владини објекти; услуги за
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управување со сопственоста врз недвижен имот
за индустриски, комерцијални и владини објекти;
услуги за изнајмување и управување со процесот
на изнајмување за индустриски, комерцијални
и владини објекти; услуги за финансирање
во областа на системите за контрола на
управувањето со објекти, конкретно, системи за
греење, вентилација, климатизација, ладење,
напојување со енергија, осветление, дојава на
пожар и безбедносен пристап
кл. 37   поставување, одржување и поправка на
системи за контрола на животната средина за
згради; поставување, одржување и поправка на
системи за обезбедување греење, вентилација,
климатизација, ладење, напојување со енергија,
осветление, дојава на пожар и безбедносен
пристап за индустриски, комерцијални, владини
објекти; поставување, одржување и поправка на
системи за ладење, системи за откривање и дојава
на пожар, системи за безбедносен пристап, како
и компјутерски софтверски системи за контрола
на управувањето со објекти; услуги за градежен
менаџмент, конкретно, надзор над изградбата и
реновирањето на објектите; услуги за градежен
менаџмент, конкретно, надзор над изградбата
и реновирањето на индустриски, комерцијални
и владини објекти; одржување на суштинските
услови на животната средина во индустриски,
комерцијални и владини објекти; советодавни
услуги што се однесуваат на домарски услуги
кл. 40   услуги за производство за други лица,
во областа на акумулаторите; автомобилска
внатрешна опрема, имено, системи за седишта,
контрола на климата, електронско внесување
податоци и забава и нивни делови; стандардни
производни услуги   за други, во областа на
акумулаторите,
автомобилската
внатрешна
опрема, системи за седишта, контрола на климата,
електронско внесување на податоци и забава и
нивни делови; услуги за производство за други, за
системи за обезбедување на греење, вентилација,
климатизација, ладење, напојување со енергија,
осветление, дојава на пожар и безбедносен
пристап за индустриски, комерцијални и владини
објекти и делови за истите; производство и
склопување автомобилски делови
кл. 41 услуги за обука и образование во областа на
акумулаторите; услуги за обука и образование во
областа на автомобилските внатрешни системи;
услуги за обука и образование во областа на
системите за греење, вентилација, климатизација,
ладење, напојување со енергија, осветление,
дојава на пожар и безбедносен пристап
кл. 42   услуги за инженеринг и проектирање за
други во областа на системите за обезбедување
греење, вентилација, климатизација, ладење,
напојување со енергија, осветление, дојава
на пожар и безбедносен пристап; услуги за
архитектонско проектирање; услуги за менаџмент
со помош на систем достапен преку централен
компјутер („online”), што ќе им овозможи на
корисниците далечинско следење на системите
за обезбедување на греење, вентилација,
климатизација, ладење, напојување со енергија,
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осветление, дојава на пожар и безбедносен
пристап;
обезбедување
на
привремено
користење   „online” софтвер што не може да се
симне од мрежа, за употреба во управувањето
со бази на податоци во областа на недвижниот
имот; консултантски услуги кои се однесуваат на
користење згради, имено, консултантски услуги
во врска со проектирањето на инфраструктурни
системи за згради, планирање на згради и
инфраструктурни системи за згради, нивелирање
на локацијата, конкретно, премер и инженеринг,
изведбен проект, градежен инженеринг, градежни
стандарди, системи за градежен менаџмент,
конкретно, проектирање и изведба на „online”
компјутерски софтверски системи и интеграција
на компјутерски системи и автоматизирање на
функционирањето на зградите, информатичка
технологија за згради, здрава и безбедна
животна средина во зградите, режимот на работа
(услови на средината) во зградите, квалитетот
на животната средина во зградите; проектирање
компјутерски софтверски системи за контрола на
управувањето со објекти
(111) 15606
(210) TM  2007/1080

(151) 24/02/2009
(220) 07/11/2007
(181) 07/11/2017
(450) 30/04/2009

(732) ЕВРОПА А.Д. - Скопје
ул.’808’ бр.8, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) бела, црвена, зелена, сиво сребрена, кафена и
светло сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 локум
(111) 15602
(210) TM  2007/1081

(151) 24/02/2009
(220) 07/11/2007
(181) 07/11/2017
(450) 30/04/2009

(732) А.Д. „ЕВРОПА” - СКОПЈЕ
ул. „808” бр. 8, 1000 СКОПЈЕ, MK
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  бонбонски производ
(111) 15605

(151) 24/02/2009

(210) TM  2007/1084

(220) 07/11/2007
(181) 07/11/2017
(450) 30/04/2009

(732) А.Д. „ЕВРОПА” - СКОПЈЕ
(591) портокалова, зелена, бела, жолта, кафена и
светло портокалова

ул. „808” бр. 8, 1000 СКОПЈЕ, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  чоколаден производ
(111) 15603
(210) TM  2007/1082

(151) 24/02/2009
(220) 07/11/2007
(181) 07/11/2017
(450) 30/04/2009

(732) А.Д. „ЕВРОПА” - СКОПЈЕ
ул. „808” бр. 8, 1000 СКОПЈЕ, MK
(540)

(591) сина, светло сина, потемна сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бонбонски производ
(111) 15541

(151) 03/02/2009

(210) TM  2007/1117

(220) 16/11/2007
(181) 16/11/2017
(450) 30/04/2009

(732) Lipa Mill d.d.
(591) бела, црвена, сина, розова и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 30  чоколаден производ
(111) 15604

(151) 24/02/2009

(210) TM  2007/1083

(220) 07/11/2007
(181) 07/11/2017
(450) 30/04/2009

(732) А.Д. „ЕВРОПА” - СКОПЈЕ
ул. „808” бр. 8, 1000 СКОПЈЕ, MK
(540)

(591) зелена, светло зелена, жолта и бела
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Ivekoviceva 2, 10002 Zagreb, HR
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

LIPA MILL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16   хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со други класи; печатарски
производи; книговезачки материјал; фотографии;
прибор за пишување; канцелариски материјал;
лепила (лепливи средства за хартиени производи
или за домаќинство); сликарски прибор; четки;
машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебел); опрема за настава и обука (освен
апарати); пластични материјали за пакување/
амбалажа (што не се опфатени со другите класи);
печатарски букби; клишиња; пликови, пластични
и хартиени вреќички, бележници, картонски
блокови; блокови за цртање, блокови, украсни
хартии, регистратори, фасцикли/папки, преградни
картони, канцелариски блокови, мапи, листови/
хартија
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(111) 15550

(151) 29/01/2009

(732) EURODRIVE SERVICES AND DISTRIBUTION N.V.

(210) TM  2007/1118

(220) 19/11/2007

World Trade Center-Stravinskylaan 1325 , 1077
XX AMSTERDAM , NL , The Netherlands, NL

(181) 19/11/2017
(450) 30/04/2009
(732) Дан-Фоам, АПС

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

Хомелунд 43, ДК-5560 Ааруп, DK
(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И
ЌЕЛЕШОСКА ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000
Скопје
(540)

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

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 10 хирушки, медицински, забарски и вете–
ринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хирушки материјали за шиење
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики; производи
(не се вклучени во другите класи) од дрво, плута,
трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски,
слонова коска, китова коска, школки, килибар,
седеф, морска пена и замена за сите овие
материјали, или од пластика
(111) 15540

(151) 03/02/2009

(210) TM  2007/1130

(220) 21/11/2007
(181) 21/11/2017
(450) 30/04/2009

(732) Сиденор (Sidenor A.E.)
преработка на железо А.Д.

Индустрија

за

кл. 39 услуги на шлеп служби во случај на дефект
на возила, услуги за враќање луѓе и/или возила со
кое било средство во случај на дефект
(111) 15587

(151) 24/02/2009

(210) TM  2007/1189

(450) 30/04/2009
(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. Месогион Бр. 2-4, Пиргос Атинон, 11527
Атина, GR

CARBOSORB

(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ  бул. ”Св.Климент Охридски”
бр.66/1-1, 1000, Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)

(591) бела, зелена, сива и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури; метални
градежни
материјали;
метални
преносни
конструкции; метални материјали за железнички
шини; жици и кабли од обичен метал; браварски
производи; мали метални производи; метални
цевки; каси; производи од метали; што не се
опфатени со другите класи; руди
(111) 15572

(151) 24/02/2009

(210) TM  2007/1187

(220) 07/12/2007
(181) 07/12/2017

(220) 07/12/2007
(181) 07/12/2017

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(111) 15568

(151) 24/02/2009

(210) TM  2007/1190

(220) 07/12/2007
(181) 07/12/2017
(450) 30/04/2009

(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

(450) 30/04/2009

15550
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со другите класи; животни (живи); свежо овошје и
зеленчук; семиња, билки и природно цвеќе; храна
за животни; пивски слад

IMMODIN

(111) 15586

(551) индивидуална

(151) 24/02/2009

(210) TM  2007/1198

(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(111) 15543

(151) 03/02/2009

(210) TM  2007/1194

(220) 10/12/2007
(181) 10/12/2017
(450) 30/04/2009

(732) Forest Laboratories UK Ltd.
Bourne Road, Bexley, Kent DA5 1NX, UK

(450) 30/04/2009
(732) Друштво за трговија на мало и големо КАМ
ДОО
Бул.„Србија” бр.35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул. ”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, светло кафена, светло и темно сина и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук; желатин  за исхрана (желиња), џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла
за јадење и масти

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

кл. 30   ароматични препарати за употреба 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 шеќери бадем/; медени слатки; мирудии
ароматични; овошни слатки; пудинзи; слаткарски
производи; слатки; фино ситно печиво; фондани
/вид бонбони/; чајни колачиња /мињони/; шеќерни
производи

COLOMYCIN
(551) индивидуална
(510, 511)
фармацевтски препарати; санитарни
кл. 5
препарати за медицински цели; фармацевтски
производи
(111) 15542

(151) 03/02/2009

(210) TM  2007/1196

(220) 11/12/2007
(181) 11/12/2017
(450) 30/04/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ДИЕМ-ГП ДОО Гевгелија and ДПУ ’’ ДИЕМ-ГП ’’
ДОО Гевгелија - преставништво Скопје
с.Негорци-Башут, MK and ул. 16-та Македонска
бригада бр.4 лок.2 и 3 Скопје, MK
(540)

(220) 11/12/2007
(181) 11/12/2017

кл. 35 трговски дејности; увоз-извоз (агенции за
увоз-извоз)
(111) 15538

(151) 03/02/2009

(210) TM  2007/1200

(220) 12/12/2007
(181) 12/12/2017
(450) 30/04/2009

(732) Red. Com, Inc.
PO Box 1389 Eastsound, Washington 98245, US
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул. ”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

REDCINE

(591) црвена, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; смрзнато, сушено и варено овошје и
зеленчук; желе, џемови, компоти, јајца, млеко и
млечни производи; масла и масти за јадење
кл. 31   земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени

Trgovski marki

(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, и други направи за меморирање,
хард драјвери, сензори за слики софтвер и
електроника, модуларни куќишта; додатоци и
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структури за стабилизација и кабини; системи
за дигитални камери, електронски направи,
медиуми за снимање, монитори и дисплеј екрани
за употреба во создавање, чување, достава
ракување, снимање, плеј бек или гледање на
видео, музички, графички, фото, аудио, текст,
мултимедиуми, компјутерски програми и податоци
на специфичен формат на слики; прожектори
за кина, прожектори за фотографија и слајд
прожектори; аудио и видео снимки кои можат да
се симнуваат, кои прикажуваат видео, музички,
графички, фото, аудио, текст, мултимедиуми,
компјутерски програми и податоци на специфичен
формат на слики; апарати за коцкање и автомати
со излез за видео, изложена лента за камера,
ленти за играни филмови, фолии за фотографски
слајдови во специфичен формат за слика,
аудио и визуелни образовни и наставни уреди
и инструменти вклучително и интерактивни
електронски дисплеј екрани, табли, прожектори и
монитори
(111) 15634

(151) 13/03/2009

(210) TM  2007/1202

(220) 12/12/2007
(181) 12/12/2017
(450) 30/04/2009

(732) A. NATTERMANN & CIE. GmbH

прашања, пресметка на енергетската ефикасност
кл. 37 градежни работи, поправки, инсталирање
- особено во секторот за снабдување со енергија
кл. 39 набавка и дистрибуција на енергија,
снабдување
со
електрична
енергија
на
потрошувачи, советување за енергетскиот сектор,
давање под закуп на броила за мерење на
потрошувачката на енергија
кл. 42 истражување, подготовка на проценки,
инженерски работи, планирање на проекти и
подготовка на програми за обработка на податоци
од областа снабдување со енергија
(111) 15571

(151) 24/02/2009

(210) TM  2007/1236

(220) 20/12/2007
(181) 20/12/2017
(450) 30/04/2009

(732) Индустрија за млеко, млечни производи
и сокови акционерско друштво МЛЕКАРА
Битола
ул.„Долнооризарски пат”б.б.,
MK

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

Nattermannallee 1, D-50829 KOLN, DE

KAJMAKCALAN

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

7000 Битола,

(551) индивидуална

ЕСЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ

(510, 511)
кл. 29  млеко и млечни производи
(111) 15558

(551) индивидуална

(210) TM  2007/1242

(510, 511)

(151) 24/02/2009
(220) 21/12/2007
(181) 21/12/2017

кл. 5 фармацевтски производи

(450) 30/04/2009

(111) 15691

(151) 20/03/2009

(210) TM  2007/1214

(220) 14/12/2007
(181) 14/12/2017
(450) 30/04/2009

(732) ЕВН Електростопанство на Македонија,
Акционерско друштво за дистрибуција и
снабдување со електрична енергија, Скопје

(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)

ул.11 Октомври бр.9 Скопје, MK
(540)

(591) црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 подготовка на договори за снабдување
со електрична енергија, оперативно-економско
советување исто така во врска со енергетски

15634
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кл. 41 образовни услуги; подготвување  настава;
забава; спортски и културни активности

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари, тутун, тутунски производи
(111) 15539

(151) 03/02/2009

(210) TM  2007/1249

(220) 24/12/2007
(181) 24/12/2017
(450) 30/04/2009

(732) Поента плус дооел Скопје
бул.ЈНА, бр.29, 1000 Скопје, MK
(540)

(111) 15529

(151) 03/02/2009

(210) TM  2007/1251

(220) 24/12/2007
(181) 24/12/2017
(450) 30/04/2009

(732) Друштво за производство, промет и услуги
Мессаге ДООЕЛ Скопје
ул.Петар Поп Арсов 32а/1а Скопје, MK
(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ  бул. ”Св.Климент Охридски”
бр. 66/1-1, 1000, Скопје
(540)

MESSAGE
(591) црна, портокалова и бела

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
информатички картотеки (водење на
кл. 35
информатичките картотеки), објавување рекламни
текстови, обработка на текстови, рекламна
документација
(уредување
на
рекламната
документација ), ширење рекламен материјал /
трактати, проспекти, печатени примероци/
кл. 38 електронска пошта, комуникации по пат на
сметачки терминали, сметач (пренос на пораки и
слики со сметач), телефонски врски, телефонски
служби, телеграфски служби, телекс служби,
упатства за телекомуникации, давање   услуги за
приклучување кон глобални компјутерски мрежи
(интернет провајдер)
кл. 42
изнајмување софтвери, изработка
(концепирање) на софтвери, тонски снимки
(изнајмување на тонските снимки), креирање
и одржување на веб сајт за други, одржување
(креирање и-) веб сајтови за други, хостирање
компјутерски сајтови (веб сајтови)
(111) 15528

(151) 03/02/2009

(210) TM  2007/1250

(220) 24/12/2007

кл. 35 огласување; водење на работење; управу–
вање со работи; канцелариски работи
кл. 41  образовни услуги; подготвување  настава;
забава; спортски и културни активности
(111) 15570

(151) 24/02/2009

(210) TM  2007/1259

(220) 26/12/2007
(181) 26/12/2017
(450) 30/04/2009

(732) Марија Враживирска
ул.Козле 20 бр.1, Скопје, MK
(540)

(591) (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
чај

(181) 24/12/2017
(450) 30/04/2009
(732) Друштво за производство, промет и услуги
Мессаге ДООЕЛ Скопје
ул.Петар Поп Арсов 32а/1а Скопје, MK
(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ  бул. ”Св.Климент Охридски”
бр.66/1-1, 1000, Скопје
(540)

(111) 15597

(151) 23/02/2009

(210) TM  2007/1261

(220) 26/12/2007
(181) 26/12/2017
(450) 30/04/2009

(732) Арбен Раткоцери and
Лирим Дулови
ул. Бајрам Шабани 15, Скопје, MK and
ул. Чаирска 31, Скопје, MK

(591) жолта, сива и бела

(540)

(551) индивидуална

KOHA

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

Trgovski marki

(551) индивидуална
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(510, 511)
кл. 16  печатени работи, книговезнички материјал
и фотографии
кл. 35  огласување
кл. 41   образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(111) 15608

(151) 12/03/2009

(210) TM  2008/9

(220) 04/01/2008
(181) 04/01/2018
(450) 30/04/2009

(732) Друштво за производство на оптички помагала,
промет и услуги Интер-Оптик Емил ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје,
ДТЦ Буњаковец бр. 37, локал 5, 1000 Скопје,
MK
(540)

(591) (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35  услуги при продажба на големо и мало, рамки за
очила, очила за сонце, контактни леќи и течности
за одржување, оптички стакла за корекција на
видот, оптички машини за обработка на оптички
стакла и делови за одржување
(111) 15663

(151) 13/03/2009

(210) TM  2008/27

(220) 16/01/2008
(181) 16/01/2018
(450) 30/04/2009

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

ЕДНА АМА ВРЕДНА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 производи за телекомуникација и инфор–
мативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,

15608

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   производи за телекомуникација и инфор–
мативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16 знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
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календари во коси линии годишии, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки / хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натлиси/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки/
хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/. писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон,   плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници {печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35 услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот на
производни процеси, хемиски материи со мирис на
темјанушки, кожа (креми за кожни производи), кожа
(креми за чистење на кожата), кожа (препарати за
чистење на кожни производи), кожа (производи за
заштита на кожата), кожни производи (средства за
чистење на кожни производи), козметика (украсни
детали за козметичка употреба), лепила врз
основа на скроб, лосион за козметичка употреба,
лустра /масти/ за подови, шамичиња натопени
во козметички лосиони, масла за чистење,
масла /етерични масла/, масло (бадемово
масло), масло за козметичка употреба, мириси
/парфеми/, моливи (за козметичка употреба),
мошус /парфимерија/, оживување на бои (хемиски
производи за оживување на боите) за употреба во
домаќинството, смекнувачи, освежување (сапуни
за освежување), отнување на одводни цевки
(препарати за отнување на одводните цевки),
очи (хартиени помагала за шминкање на очите),
памук за козметичка употреба, парфимирање
алишта (производи за парфимирање на
алиштата), перење (средства за белење), перење
(средства за перење), перење алишта (правила
за перење), перење /чистење/ (производи за
чистење со триење), плавење (средства за
плавење на алиштата), плавец за полирање
(камен од вулканско потекло), платно (брусно
платно), полирање (брусна хартија за полирање),
полирање (камен за полирање), полирање (камења
за полирање), полирање (платнена шмиргла),
полирање (препарати за полирање), растворувачи
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за бои, сапуни, сапуни за дезинфекција, сапуни
за дезодорирање, сапуни за миење, сапуни за
оживување на бојата на текстилот, сапуни против
потење, сјаење (производи за постигнување
сјај), сјај (производи за постигнување сјај), скроб
/штирка/, сода (раствор за перење /лукшија/),
сода за белење алишта, соли за белење, соли за
капење /не се за медицинска употреба/, средства
за отстранување каменец /за домаќинството/,
стакла на автомобили (течности за перење на
автомобилски стакла), стаклена хартија /шмиргла
за хартија/, стапала (сапуни против потење на
стапалата), стапчиња обложени со памук за
козметичка употреба, статички електрицитет
(средства за неутрализација на статичкиот
електрицитет)   за     домаќинство,      терпентан
/средство за одмастување/, тоалетни производи,
тоалетни производи /против потење/, трепки
(козметички производи за трепки), дамки (средства
за чистење дамки), дамки од мрснотии (производи
за чистење дамки од мрснотии) (различни од
оние што се користат во текот на процесот на
производството), хартија за полирање /мазнење/,
хидроген (водороден пероксид) за козметичка
употреба, чевли (креми за чевли), чевли (лустра
за чевли), чистење (производи за чистење),
шампони, штирка за мазнење (пеглање), бришачи
за раце /хартиени/, хигиенска хартија, бришење
(производи за бришење)
кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна
технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информации од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(ATM), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикорисиички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
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иа складирање на електронски лодатоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта;   телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги иа
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжични
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
соцел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
елеетронски пораки
кл. 41 услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42   услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
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електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(111) 15661
(210) TM  2008/29

(151) 19/03/2009
(220) 16/01/2008
(181) 16/01/2018
(450) 30/04/2009

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

ЕДНА ЦЕНА КОН СИТЕ МРЕЖИ И
ДЕЊЕ И НОЌЕ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 производи за телекомуникација и инфо–
рмативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
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интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16 знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишии, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки / хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натлиси/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки/
хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/. писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон,   плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници {печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35   услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот на
производни процеси, хемиски материи со мирис на
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темјанушки, кожа (креми за кожни производи), кожа
(креми за чистење на кожата), кожа (препарати за
чистење на кожни производи), кожа (производи за
заштита на кожата), кожни производи (средства за
чистење на кожни производи), козметика (украсни
детали за козметичка употреба), лепила врз
основа на скроб, лосион за козметичка употреба,
лустра /масти/ за подови, шамичиња натопени
во козметички лосиони, масла за чистење,
масла /етерични масла/, масло (бадемово
масло), масло за козметичка употреба, мириси
/парфеми/, моливи (за козметичка употреба),
мошус /парфимерија/, оживување на бои (хемиски
производи за оживување на боите) за употреба во
домаќинството, смекнувачи, освежување (сапуни
за освежување), отнување на одводни цевки
(препарати за отнување на одводните цевки),
очи (хартиени помагала за шминкање на очите),
памук за козметичка употреба, парфимирање
алишта (производи за парфимирање на
алиштата), перење (средства за белење), перење
(средства за перење), перење алишта (правила
за перење), перење /чистење/ (производи за
чистење со триење), плавење (средства за
плавење на алиштата), плавец за полирање
(камен од вулканско потекло), платно (брусно
платно), полирање (брусна хартија за полирање),
полирање (камен за полирање), полирање (камења
за полирање), полирање (платнена шмиргла),
полирање (препарати за полирање), растворувачи
за бои, сапуни, сапуни за дезинфекција, сапуни
за дезодорирање, сапуни за миење, сапуни за
оживување на бојата на текстилот, сапуни против
потење, сјаење (производи за постигнување
сјај), сјај (производи за постигнување сјај), скроб
/штирка/, сода (раствор за перење /лукшија/),
сода за белење алишта, соли за белење, соли за
капење /не се за медицинска употреба/, средства
за отстранување каменец /за домаќинството/,
стакла на автомобили (течности за перење на
автомобилски стакла), стаклена хартија /шмиргла
за хартија/, стапала (сапуни против потење на
стапалата), стапчиња обложени со памук за
козметичка употреба, статички електрицитет
(средства за неутрализација на статичкиот
електрицитет)    за   домаќинство,     терпентан           
/средство за одмастување/, тоалетни производи,
тоалетни производи /против потење/, трепки
(козметички производи за трепки), дамки (средства
за чистење дамки), дамки од мрснотии (производи
за чистење дамки од мрснотии) (различни од
оние што се користат во текот на процесот на
производството), хартија за полирање /мазнење/,
хидроген (водороден пероксид) за козметичка
употреба, чевли (креми за чевли), чевли (лустра
за чевли), чистење (производи за чистење),
шампони, штирка за мазнење (пеглање), бришачи
за раце /хартиени/, хигиенска хартија, бришење
(производи за бришење)
кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна
технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
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и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информации од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(ATM), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикорисиички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
иа складирање на електронски лодатоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта;   телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги иа
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжични
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
соцел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
елеетронски пораки
кл. 41 услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
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спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42 услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
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(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за
комуникациски услуги
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VIP СЕКРЕТАРКА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
производи за телекомуникација и
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16 знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишни, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
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производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35   услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси, хемиски материи со мирис
на темјанушки, кожа (креми за кожни производи),
кожа (креми за чистење на кожата), кожа
(препарати за чистење на кожни производи), кожа
(производи за заштита на кожата), кожни производи
(средства за чистење на кожни производи),
козметика (украсни детали за козметичка
употреба), лепила врз основа на скроб, лосион за
козметичка употреба, лустра /масти/ за подови,
шамичиња натопени во козметички лосиони,
масла за чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,
мириси /парфеми/, моливи (за козметичка
употреба), мошус /парфимерија/, оживување на
бои (хемиски производи за оживување на боите)
за употреба во домаќинството, смекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
одводните цевки), очи (хартиени помагала
за шминкање на очите), памук за козметичка
употреба, парфимирање алишта (производи за
парфимирање на алиштата), перење (средства за
белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартија за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни
за дезинфекција, сапуни за дезодорирање,
сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата
на текстилот, сапуни против потење, сјаење
(производи за постигнување сјај), сјај (производи за
постигнување сјај), скроб /штирка/, сода (раствор
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за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли
за белење, соли за капење /не се за медицинска
употреба/, средства за отстранување каменец /за
домаќинството/, стакла на автомобили (течности
за перење на автомобилски стакла), стаклена
хартија /шмиргла за хартија/, стапала (сапуни
против потење на стапалата), стапчиња обложени
со памук за козметичка употреба, статички
електрицитет (средства за неутрализација
на статичкиот електрицитет) за домаќинство,
терпентан /средство за одмастување/, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), дамки
(средства за чистење дамки), дамки од мрснотии
(производи за чистење дамки од мрснотии)
(различни од оние што се користат во текот на
процесот на производството), хартија за полирање
/мазнење/, хидроген (водороден пероксид) за
козметичка употреба, чевли (креми за чевли),
чевли (лустра за чевли), чистење (производи
за чистење), шампони, штирка за мазнење
(пеглање), бришачи за раце /хартиени/, хигиенска
хартија, бришење (производи за бришење)
кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна
технологија имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
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услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжичии
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42   услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
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комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(111) 15676
(210) TM  2008/33

(151) 20/03/2009
(220) 16/01/2008
(181) 16/01/2018
(450) 30/04/2009

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

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

FLAT 800
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
производи за телекомуникација и
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16   знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишни, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
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од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35   услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси, хемиски материи со мирис
на темјанушки, кожа (креми за кожни производи),
кожа (креми за чистење на кожата), кожа
(препарати за чистење на кожни производи), кожа
(производи за заштита на кожата), кожни производи
(средства за чистење на кожни производи),
козметика (украсни детали за козметичка
употреба), лепила врз основа на скроб, лосион за
козметичка употреба, лустра /масти/ за подови,
шамичиња натопени во козметички лосиони,
масла за чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,
мириси /парфеми/, моливи (за козметичка
употреба), мошус /парфимерија/, оживување на
бои (хемиски производи за оживување на боите)
за употреба во домаќинството, смекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
одводните цевки), очи (хартиени помагала
за шминкање на очите), памук за козметичка
употреба, парфимирање алишта (производи за
парфимирање на алиштата), перење (средства за
белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартија за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни
за дезинфекција, сапуни за дезодорирање,
сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата
на текстилот, сапуни против потење, сјаење
(производи за постигнување сјај), сјај (производи за
постигнување сјај), скроб /штирка/, сода (раствор
за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли
за белење, соли за капење /не се за медицинска
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употреба/, средства за отстранување каменец /за
домаќинството/, стакла на автомобили (течности
за перење на автомобилски стакла), стаклена
хартија /шмиргла за хартија/, стапала (сапуни
против потење на стапалата), стапчиња обложени
со памук за козметичка употреба, статички
електрицитет (средства за неутрализација
на статичкиот електрицитет) за домаќинство,
терпентан /средство за одмастување/, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), дамки
(средства за чистење дамки), дамки од мрснотии
(производи за чистење дамки од мрснотии)
(различни од оние што се користат во текот на
процесот на производството), хартија за полирање
/мазнење/, хидроген (водороден пероксид) за
козметичка употреба, чевли (креми за чевли),
чевли (лустра за чевли), чистење (производи
за чистење), шампони, штирка за мазнење
(пеглање), бришачи за раце /хартиени/, хигиенска
хартија, бришење (производи за бришење)
кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна
технологија имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
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
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центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжичии
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
филмови за прикажување во кина; театарски и
кино изведби, анимирани и во живо; дистрибуција
на програма во живо, комедии, мјузикли и драмски
програми, документарни програми, спортски
настани и анимирани филмови за прикажување
во кина; прикажување програма во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани филмови
за прикажување во кина; пружање информации
за забави по пат на глобална компјутерска
мрежа; пружање едукативни информации по пат
на глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42 услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
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центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(111) 15681

(151) 20/03/2009

(210) TM  2008/37

(220) 16/01/2008
(181) 16/01/2018
(450) 30/04/2009

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

FLAT 1500
(551) индивидуална
(510, 511)
производи за телекомуникација и
кл. 9
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
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за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16   знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишни, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35 услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси, хемиски материи со мирис
на темјанушки, кожа (креми за кожни производи),
кожа (креми за чистење на кожата), кожа
(препарати за чистење на кожни производи), кожа
(производи за заштита на кожата), кожни производи
(средства за чистење на кожни производи),
козметика (украсни детали за козметичка
употреба), лепила врз основа на скроб, лосион за
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козметичка употреба, лустра /масти/ за подови,
шамичиња натопени во козметички лосиони,
масла за чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,
мириси /парфеми/, моливи (за козметичка
употреба), мошус /парфимерија/, оживување на
бои (хемиски производи за оживување на боите)
за употреба во домаќинството, смекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
одводните цевки), очи (хартиени помагала
за шминкање на очите), памук за козметичка
употреба, парфимирање алишта (производи за
парфимирање на алиштата), перење (средства за
белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартија за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни
за дезинфекција, сапуни за дезодорирање,
сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата
на текстилот, сапуни против потење, сјаење
(производи за постигнување сјај), сјај (производи за
постигнување сјај), скроб /штирка/, сода (раствор
за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли
за белење, соли за капење /не се за медицинска
употреба/, средства за отстранување каменец /за
домаќинството/, стакла на автомобили (течности
за перење на автомобилски стакла), стаклена
хартија /шмиргла за хартија/, стапала (сапуни
против потење на стапалата), стапчиња обложени
со памук за козметичка употреба, статички
електрицитет (средства за неутрализација
на статичкиот електрицитет) за домаќинство,
терпентан /средство за одмастување/, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), дамки
(средства за чистење дамки), дамки од мрснотии
(производи за чистење дамки од мрснотии)
(различни од оние што се користат во текот на
процесот на производството), хартија за полирање
/мазнење/, хидроген (водороден пероксид) за
козметичка употреба, чевли (креми за чевли),
чевли (лустра за чевли), чистење (производи
за чистење), шампони, штирка за мазнење
(пеглање), бришачи за раце /хартиени/, хигиенска
хартија, бришење (производи за бришење)
кл. 38  услуги на телекомуникација и информативна
технологија имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
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пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжичии
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41  услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
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и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42   услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
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(540)

VIP FUNTIME
(551) индивидуална
(510, 511)
производи за телекомуникација и
кл. 9
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16 знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишни, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени
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производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35 услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси, хемиски материи со мирис
на темјанушки, кожа (креми за кожни производи),
кожа (креми за чистење на кожата), кожа
(препарати за чистење на кожни производи), кожа
(производи за заштита на кожата), кожни производи
(средства за чистење на кожни производи),
козметика (украсни детали за козметичка
употреба), лепила врз основа на скроб, лосион за
козметичка употреба, лустра /масти/ за подови,
шамичиња натопени во козметички лосиони,
масла за чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,
мириси /парфеми/, моливи (за козметичка
употреба), мошус /парфимерија/, оживување на
бои (хемиски производи за оживување на боите)
за употреба во домаќинството, смекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
одводните цевки), очи (хартиени помагала
за шминкање на очите), памук за козметичка
употреба, парфимирање алишта (производи за
парфимирање на алиштата), перење (средства за
белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартија за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни
за дезинфекција, сапуни за дезодорирање,
сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата
на текстилот, сапуни против потење, сјаење
(производи за постигнување сјај), сјај (производи
за постигнување сјај), скроб /штирка/, сода
(раствор за перење /лукшија/), сода за белење
алишта, соли за белење, соли за капење /не се за
медицинска употреба/, средства за отстранување
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каменец /за домаќинството/, стакла на автомобили
(течности за перење на автомобилски стакла),
стаклена хартија /шмиргла за хартија/, стапала
(сапуни против потење на стапалата), стапчиња
обложени со памук за козметичка употреба,
статички електрицитет (средства за неутрализација
на статичкиот електрицитет) за домаќинство,
терпентан /средство за одмастување/, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), дамки
(средства за чистење дамки), дамки од мрснотии
(производи за чистење дамки од мрснотии)
(различни од оние што се користат во текот на
процесот на производството), хартија за полирање
/мазнење/, хидроген (водороден пероксид) за
козметичка употреба, чевли (креми за чевли),
чевли (лустра за чевли), чистење (производи за
чистење), шампони, штирка за мазнење (пеглање),
бришачи за раце /хартиени/, хигиенска хартија,
бришење (производи за бришење)
кл. 38  услуги на телекомуникација и информативна
технологија имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
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пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжичии
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42   услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
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обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(111) 15674

(151) 20/03/2009

(210) TM  2008/41

(220) 16/01/2008
(181) 16/01/2018
(450) 30/04/2009

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

FLAT 200
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   производи за телекомуникација и
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
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групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16   знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишни, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35 услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот на
производни процеси, хемиски материи со мирис на
темјанушки, кожа (креми за кожни производи), кожа
(креми за чистење на кожата), кожа (препарати за
чистење на кожни производи), кожа (производи за
заштита на кожата), кожни производи (средства за
чистење на кожни производи), козметика (украсни
детали за козметичка употреба), лепила врз
основа на скроб, лосион за козметичка употреба,
лустра /масти/ за подови, шамичиња натопени
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во козметички лосиони, масла за чистење,
масла /етерични масла/, масло (бадемово
масло), масло за козметичка употреба, мириси
/парфеми/, моливи (за козметичка употреба),
мошус /парфимерија/, оживување на бои (хемиски
производи за оживување на боите) за употреба во
домаќинството, смекнувачи, освежување (сапуни
за освежување), отнување на одводни цевки
(препарати за отнување на одводните цевки),
очи (хартиени помагала за шминкање на очите),
памук за козметичка употреба, парфимирање
алишта (производи за парфимирање на
алиштата), перење (средства за белење), перење
(средства за перење), перење алишта (правила
за перење), перење /чистење/ (производи за
чистење со триење), плавење (средства за
плавење на алиштата), плавец за полирање
(камен од вулканско потекло), платно (брусно
платно), полирање (брусна хартија за полирање),
полирање (камен за полирање), полирање (камења
за полирање), полирање (платнена шмиргла),
полирање (препарати за полирање), растворувачи
за бои, сапуни, сапуни за дезинфекција, сапуни
за дезодорирање, сапуни за миење, сапуни за
оживување на бојата на текстилот, сапуни против
потење, сјаење (производи за постигнување
сјај), сјај (производи за постигнување сјај), скроб
/штирка/, сода (раствор за перење /лукшија/),
сода за белење алишта, соли за белење, соли за
капење /не се за медицинска употреба/, средства
за отстранување каменец /за домаќинството/,
стакла на автомобили (течности за перење на
автомобилски стакла), стаклена хартија /шмиргла
за хартија/, стапала (сапуни против потење на
стапалата), стапчиња обложени со памук за
козметичка употреба, статички електрицитет
(средства за неутрализација на статичкиот
електрицитет) за домаќинство, терпентан /сре–
дство за одмастување/, тоалетни производи,
тоалетни производи /против потење/, трепки
(козметички производи за трепки), дамки (средства
за чистење дамки), дамки од мрснотии (производи
за чистење дамки од мрснотии) (различни од
оние што се користат во текот на процесот на
производството), хартија за полирање /мазнење/,
хидроген (водороден пероксид) за козметичка
употреба, чевли (креми за чевли), чевли (лустра
за чевли), чистење (производи за чистење),
шампони, штирка за мазнење (пеглање), бришачи
за раце /хартиени/, хигиенска хартија, бришење
(производи за бришење)
кл. 38   услуги на телекомуникација и информативна
технологија имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
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пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжичии
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41  услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
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спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42   услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   производи за телекомуникација и
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16   знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишни, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
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печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35   услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот на
производни процеси, хемиски материи со мирис на
темјанушки, кожа (креми за кожни производи), кожа
(креми за чистење на кожата), кожа (препарати за
чистење на кожни производи), кожа (производи за
заштита на кожата), кожни производи (средства за
чистење на кожни производи), козметика (украсни
детали за козметичка употреба), лепила врз
основа на скроб, лосион за козметичка употреба,
лустра /масти/ за подови, шамичиња натопени
во козметички лосиони, масла за чистење,
масла /етерични масла/, масло (бадемово
масло), масло за козметичка употреба, мириси
/парфеми/, моливи (за козметичка употреба),
мошус /парфимерија/, оживување на бои (хемиски
производи за оживување на боите) за употреба во
домаќинството, смекнувачи, освежување (сапуни
за освежување), отнување на одводни цевки
(препарати за отнување на одводните цевки),
очи (хартиени помагала за шминкање на очите),
памук за козметичка употреба, парфимирање
алишта (производи за парфимирање на
алиштата), перење (средства за белење), перење
(средства за перење), перење алишта (правила
за перење), перење /чистење/ (производи за
чистење со триење), плавење (средства за
плавење на алиштата), плавец за полирање
(камен од вулканско потекло), платно (брусно
платно), полирање (брусна хартија за полирање),
полирање (камен за полирање), полирање (камења
за полирање), полирање (платнена шмиргла),
полирање (препарати за полирање), растворувачи
за бои, сапуни, сапуни за дезинфекција, сапуни
за дезодорирање, сапуни за миење, сапуни за
оживување на бојата на текстилот, сапуни против
потење, сјаење (производи за постигнување
сјај), сјај (производи за постигнување сјај), скроб
/штирка/, сода (раствор за перење /лукшија/),
сода за белење алишта, соли за белење, соли за
капење /не се за медицинска употреба/, средства
за отстранување каменец /за домаќинството/,
стакла на автомобили (течности за перење на
автомобилски стакла), стаклена хартија /шмиргла
за хартија/, стапала (сапуни против потење на
стапалата), стапчиња обложени со памук за
козметичка употреба, статички електрицитет
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(средства за неутрализација на статичкиот
електрицитет) за домаќинство, терпентан /
средство за одмастување/, тоалетни производи,
тоалетни производи /против потење/, трепки
(козметички производи за трепки), дамки (средства
за чистење дамки), дамки од мрснотии (производи
за чистење дамки од мрснотии) (различни од
оние што се користат во текот на процесот на
производството), хартија за полирање /мазнење/,
хидроген (водороден пероксид) за козметичка
употреба, чевли (креми за чевли), чевли (лустра
за чевли), чистење (производи за чистење),
шампони, штирка за мазнење (пеглање), бришачи
за раце /хартиени/, хигиенска хартија, бришење
(производи за бришење)
кл. 38  услуги на телекомуникација и информативна
технологија имено, пренос на глас, податоци,
слика, аудио, видео и информации по пат на
телефон, телевизија и глобална комуникациска
мрежа; услуги на лична комуникација; услуги
на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми,
напојувања и системи;
услуги на електронска пошта; услуги на
телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжичии
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
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пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42   услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
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хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(111) 15678

(151) 20/03/2009

(210) TM  2008/45

(220) 16/01/2008
(181) 16/01/2018
(450) 30/04/2009

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

АЛО МЕЛОДИИ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 производи за телекомуникација и инфор–
мативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
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употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16 знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишни, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35   услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот на
производни процеси, хемиски материи со мирис на
темјанушки, кожа (креми за кожни производи), кожа
(креми за чистење на кожата), кожа (препарати за
чистење на кожни производи), кожа (производи за
заштита на кожата), кожни производи (средства за
чистење на кожни производи), козметика (украсни
детали за козметичка употреба), лепила врз
основа на скроб, лосион за козметичка употреба,
лустра /масти/ за подови, шамичиња натопени
во козметички лосиони, масла за чистење,
масла /етерични масла/, масло (бадемово
масло), масло за козметичка употреба, мириси
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/парфеми/, моливи (за козметичка употреба),
мошус /парфимерија/, оживување на бои (хемиски
производи за оживување на боите) за употреба во
домаќинството, смекнувачи, освежување (сапуни
за освежување), отнување на одводни цевки
(препарати за отнување на одводните цевки),
очи (хартиени помагала за шминкање на очите),
памук за козметичка употреба, парфимирање
алишта (производи за парфимирање на
алиштата), перење (средства за белење), перење
(средства за перење), перење алишта (правила
за перење), перење /чистење/ (производи за
чистење со триење), плавење (средства за
плавење на алиштата), плавец за полирање
(камен од вулканско потекло), платно (брусно
платно), полирање (брусна хартија за полирање),
полирање (камен за полирање), полирање (камења
за полирање), полирање (платнена шмиргла),
полирање (препарати за полирање), растворувачи
за бои, сапуни, сапуни за дезинфекција, сапуни
за дезодорирање, сапуни за миење, сапуни за
оживување на бојата на текстилот, сапуни против
потење, сјаење (производи за постигнување
сјај), сјај (производи за постигнување сјај), скроб
/штирка/, сода (раствор за перење /лукшија/),
сода за белење алишта, соли за белење, соли за
капење /не се за медицинска употреба/, средства
за отстранување каменец /за домаќинството/,
стакла на автомобили (течности за перење на
автомобилски стакла), стаклена хартија /шмиргла
за хартија/, стапала (сапуни против потење на
стапалата), стапчиња обложени со памук за
козметичка употреба, статички електрицитет
(средства за неутрализација на статичкиот
електрицитет) за домаќинство, терпентан /сре–
дство за одмастување/, тоалетни производи,
тоалетни производи /против потење/, трепки
(козметички производи за трепки), дамки (средства
за чистење дамки), дамки од мрснотии (производи
за чистење дамки од мрснотии) (различни од
оние што се користат во текот на процесот на
производството), хартија за полирање /мазнење/,
хидроген (водороден пероксид) за козметичка
употреба, чевли (креми за чевли), чевли (лустра
за чевли), чистење (производи за чистење),
шампони, штирка за мазнење (пеглање), бришачи
за раце /хартиени/, хигиенска хартија, бришење
(производи за бришење)
кл. 38  услуги на телекомуникација и информативна
технологија имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
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интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжичии
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41  услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
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пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42   услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(111) 15675

(151) 20/03/2009

(210) TM  2008/47

(220) 16/01/2008
(181) 16/01/2018

(450) 30/04/2009
(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за
комуникациски услуги
ул. Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул. ”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ЧЕТ & ДЕЈТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

9

производи

за

телекомуникација

и

Trgovski marki

Glasnik,

информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16 знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишни, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
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публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35 услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси, хемиски материи со мирис
на темјанушки, кожа (креми за кожни производи),
кожа (креми за чистење на кожата), кожа
(препарати за чистење на кожни производи), кожа
(производи за заштита на кожата), кожни производи
(средства за чистење на кожни производи),
козметика (украсни детали за козметичка
употреба), лепила врз основа на скроб, лосион за
козметичка употреба, лустра /масти/ за подови,
шамичиња натопени во козметички лосиони,
масла за чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,
мириси /парфеми/, моливи (за козметичка
употреба), мошус /парфимерија/, оживување на
бои (хемиски производи за оживување на боите)
за употреба во домаќинството, смекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
одводните цевки), очи (хартиени помагала
за шминкање на очите), памук за козметичка
употреба, парфимирање алишта (производи за
парфимирање на алиштата), перење (средства за
белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартија за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни
за дезинфекција, сапуни за дезодорирање,
сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата
на текстилот, сапуни против потење, сјаење
(производи за постигнување сјај), сјај (производи за
постигнување сјај), скроб /штирка/, сода (раствор
за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли
за белење, соли за капење /не се за медицинска
употреба/, средства за отстранување каменец /за
домаќинството/, стакла на автомобили (течности
за перење на автомобилски стакла), стаклена
хартија /шмиргла за хартија/, стапала (сапуни
против потење на стапалата), стапчиња обложени
со памук за козметичка употреба, статички
електрицитет (средства за неутрализација
на статичкиот електрицитет) за домаќинство,
терпентан /средство за одмастување/, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
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трепки (козметички производи за трепки), дамки
(средства за чистење дамки), дамки од мрснотии
(производи за чистење дамки од мрснотии)
(различни од оние што се користат во текот на
процесот на производството), хартија за полирање
/мазнење/, хидроген (водороден пероксид) за
козметичка употреба, чевли (креми за чевли),
чевли (лустра за чевли), чистење (производи
за чистење), шампони, штирка за мазнење
(пеглање), бришачи за раце /хартиени/, хигиенска
хартија, бришење (производи за бришење)
кл. 38  услуги на телекомуникација и информативна
технологија имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжичии
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
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електронски пораки
кл. 41  услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42 услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
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трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(111) 15670

(151) 20/03/2009

(210) TM  2008/49

(220) 16/01/2008
(181) 16/01/2018
(450) 30/04/2009

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

VIP NONSTOP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
производи за телекомуникација и
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
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системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16   знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишни, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35 услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси, хемиски материи со мирис
на темјанушки, кожа (креми за кожни производи),
кожа (креми за чистење на кожата), кожа
(препарати за чистење на кожни производи), кожа
(производи за заштита на кожата), кожни производи
(средства за чистење на кожни производи),
козметика (украсни детали за козметичка
употреба), лепила врз основа на скроб, лосион за
козметичка употреба, лустра /масти/ за подови,
шамичиња натопени во козметички лосиони,
масла за чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,
мириси /парфеми/, моливи (за козметичка
употреба), мошус /парфимерија/, оживување на
бои (хемиски производи за оживување на боите)
за употреба во домаќинството, смекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
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одводните цевки), очи (хартиени помагала
за шминкање на очите), памук за козметичка
употреба, парфимирање алишта (производи за
парфимирање на алиштата), перење (средства за
белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартија за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни
за дезинфекција, сапуни за дезодорирање,
сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата
на текстилот, сапуни против потење, сјаење
(производи за постигнување сјај), сјај (производи за
постигнување сјај), скроб /штирка/, сода (раствор
за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли
за белење, соли за капење /не се за медицинска
употреба/, средства за отстранување каменец /за
домаќинството/, стакла на автомобили (течности
за перење на автомобилски стакла), стаклена
хартија /шмиргла за хартија/, стапала (сапуни
против потење на стапалата), стапчиња обложени
со памук за козметичка употреба, статички
електрицитет (средства за неутрализација
на статичкиот електрицитет) за домаќинство,
терпентан /средство за одмастување/, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), дамки
(средства за чистење дамки), дамки од мрснотии
(производи за чистење дамки од мрснотии)
(различни од оние што се користат во текот на
процесот на производството), хартија за полирање
/мазнење/, хидроген (водороден пероксид) за
козметичка употреба, чевли (креми за чевли),
чевли (лустра за чевли), чистење (производи
за чистење), шампони, штирка за мазнење
(пеглање), бришачи за раце /хартиени/, хигиенска
хартија, бришење (производи за бришење)
кл. 38  услуги на телекомуникација и информативна
технологија имено, пренос на глас, податоци,
слика, аудио, видео и информации по пат на
телефон, телевизија и глобална комуникациска
мрежа; услуги на лична комуникација; услуги
на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми,
напојувања и системи;
услуги на електронска пошта; услуги на
телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
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(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжичии
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41  услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
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се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42 услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
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лосиони за чистење лице; пудри за лице; сапуни
за кожа; навлажнувачи за кожа; лосиони за тело;
политури за нокти; балзам за усни; сјај за усни;
кармин; мејк-ап за лице; мејк-ап за очи
кл. 4 свеќи
кл. 9 очни помагала; монокли; очила за сонце;
очила; стакла за очила; очила за читање;
препишани очила; заштитни очила; делови,
опрема и ацесоари за очни помагала; монокли;
очила за сонце; очила; стакла за очила; очила
за читање; рамки; кутии; гајтани; држачи за на
уво; околувратни држачи за очила; синџирчиња
за очила; заменливи леќи; делови од наочари
за на нос; сунѓерести ленти; кутии за очила и
контакт леќи; магнетски шифрирани картички и
картички што содржат интегрирано коло, имено,
смарт картички што содржат прогамирање кое се
користи за купување роба и услуги; преснимани
компакт дискови со музика
кл. 14   часовници и хронометарски инструменти
и делови за истите; хронометри; саати; џебни
саати; штоперици; ѕидни часовници; делови,
опрема и ацесоари за хронометри; саати; џебни
саати; штоперици и ѕидни часовници; ремени
за саати; ремени за рачни саати; контејнери за
саати во форма на кутија; куќишта за механизми
на саати; кутии за накит; рамки за слики; накит;
скапоцености; скапоцени камења; значки; чанти;
токи; приврзоци за клучеви; благородни метали;
козметички кутии за благородни метали
кл. 16 производи од хартија; албуми за слики;
книги; кутии за складирање слики; пелени за една
употреба; пластични вреќи за пелени за една
употреба; перничиња за една употреба за масички
за менување пелени
кл. 24 текстил и текстилни производи; платна
за кревети и бањи; чаршави; јоргани; набрани
тантели; крпи; завеси; текстилни ѕидни покривки;
перничиња; лигавчиња за подригнување; ткаени
навлаки за перничиња што се менуваат; простирки
за менување пелени

(111) 15512

(151) 04/02/2009

кл. 26 ацесоари за коса

(210) TM  2008/59

(220) 18/01/2008

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

(181) 18/01/2018
(450) 30/04/2009
(732) Gap (ITM) Inc
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

GAP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   парфеми; мириси; козметика; етерични
масла; лосиони за коса; препарати за заштита од
сонце; препарати за сончање; гелови за капење;
масла за капење; пудри за капење; сапуни;
дезодоранси; гелови за туширање; шампони;

Trgovski marki

кл. 35 услуги за малопродажба; стимулативни
програми за картички за лојалност што ги
промовираат малородажните услуги поврзани со
облека, модни додатоци и широк асортиман на
општи стоки; рекламирање; бизнис менаџмент;
бизнис администрација; канцелариски работи
(111) 15513
(210) TM  2008/60

(151) 04/02/2009
(220) 18/01/2008
(181) 18/01/2018
(450) 30/04/2009

15513
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(732) Gap (ITM) Inc

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

2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(111) 15601

(151) 10/02/2009

(210) TM  2008/62

(220) 18/01/2008
(181) 18/01/2018
(450) 30/04/2009

(732) Gap (ITM) Inc
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(591) сина и бела
(551) индивидуална

BABY GAP

(510, 511)
кл. 18   патни торби; торби за носење; рачни
чанти; торби за плажа; цилиндрични торби; торби
за капење; спортски торби; торби; ранци; чанти;
паричници; ученички торби; акт-чанти; актовки;
куфери; кутии за клучеви; чадори; кутии за
козметика; торби за пелени; носачи за бебиња;
ремењи; торби за пелени
кл. 25   облека; капи; обувки; облека за бебиња;
навлаки за пелени; лигавчиња
кл. 35   услуги за малопродажба; стимулативни
програми за картички за лојалност што ги
промовираат малородажните услуги поврзани со
облека, модни додатоци и широк асортиман на
општи стоки; рекламирање; бизнис менаџмент;
бизнис администрација; канцелариски работи
(111) 15598

(151) 10/02/2009

(210) TM  2008/61

(220) 18/01/2008
(181) 18/01/2018
(450) 30/04/2009

(732) Gap (ITM) Inc
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

GAP KIDS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 патни торби; торби за носење; рачни
чанти; торби за плажа; цилиндрични торби; торби
за капење; спортски торби; торби; ранци; чанти;
паричници; ученички торби; акт чанти; актовки;
куфери; кутии за клучеви; чадори; кутии за
козметика; торби за пелени; носачи за бебиња;
ремени; торби за пелени
кл. 25 облека; капи; обувки; облека за бебиња;

15598

(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;
чанти; паричници; ученички торби; акт чанти;
актовки; куфери; кутии за клучеви; чадори; кутии
за козметика; торби за пелени; носачи и ремени
за бебиња; ремени на носачи за бебиња и торби
за пелени
кл. 24   текстил и текстилни производи; платна
за кревети и бањи; чаршави; јоргани; набрани
тантели; крпи; завеси; текстилни ѕидни покривки;
перничиња; лигавчиња за подригнување; ткаени
навлаки за перничиња што се менуваат; простирки
за менување пелени
кл. 25 облека; капи; обувки; облека за бебиња;
навлаки за пелени; лигавчиња
кл. 28   игри, играчки и предмети за играње;
плишани играчки; играчки за капење; коритца
за играње; играчки; лулашки; бебешки висечки
играчки за креветчиња; бебешки седишта за
вежбање, имено скокачи и бебешки чинивчиња;
тропалки; простирки за играње што содржат
бебешки играчки
кл. 35   услуги за малопродажба; стимулативни
програми за картички за лојалност кој ги
промовираат малородажните услуги поврзани со
облека, модни додатоци и широк асортиман на
општи стоки; рекламирање; бизнис менаџмент;
бизнис администрација; канцелариски работи
(111) 15596

(151) 20/03/2009

(210) TM  2008/63

(220) 18/01/2008
(181) 18/01/2018
(450) 30/04/2009

(732) Gap (ITM) Inc
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US
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(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

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

(540)

(540)

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

(591) темно кафена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека; капи; обувки
(111) 15594

(151) 05/02/2009

(210) TM  2008/65

(220) 18/01/2008
(181) 18/01/2018
(450) 30/04/2009

(732) Banana Republic (ITM) Inc
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(111) 15595
(210) TM  2008/67

(151) 05/02/2009
(220) 18/01/2008
(181) 18/01/2018
(450) 30/04/2009

(732) Banana Republic (ITM) Inc
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 парфеми; мириси; козметика; етеричнимасла;
лосиони за коса; препарати за заштита од сонце;
препарати за сончање; гелови за бањање;
масла за бањање; пудри за бањање; сапуни;
дезодоранси; гелови за туширање; шампони;
лоснони за чнстење лице; пудри за лице; сапуни
за кожа; навлажнувачи за кожа; лосиони за тело;
политури за нокти; балзам за усни; сјај за усни;
кармин; мејк-ап за лице; мејк-ап за очи
(111) 15599

(151) 10/02/2009

(210) TM  2008/66

(220) 18/01/2008
(181) 18/01/2018
(450) 30/04/2009

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

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14   часовници и хронометарски инструменти
и делови за истите; хронометри; саати; џебни
саати; штоперици; ѕидни часовници; делови,
опрема и ацесоари за хронометри; саати; џебнн
саати; штоперици и ѕидни часовници; ремени
за саати; ремени за рачии саати; контејнери за
саати во форма на кутија; куќишта за механизми
на саати; кутии за накит; рамки за слики; накит;
скапоценостн; скапоцени камења; значки; чанти;
токи; привезоци за клучеви; благородни метали;
козметички кутии за благородни метали
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(111) 15714

(151) 20/03/2009

(210) TM  2008/68

(220) 18/01/2008
(181) 18/01/2018

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/04/2009
(732) Banana Republic (ITM) Inc
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 патни торби; торби за носење; рачни
чанти; торби за плажа; цилиндрични торби; торби
за капење; спортски торби; торби; ранци; чанти;
паричници; ученички торби; акт чанти; актовки;
куфери; кутии за клучеви; чадори; ремени за
носачи за бебиња; торби за пелени
(111) 15592

(151) 05/02/2009

(210) TM  2008/69

(220) 18/01/2008

(111) 15564
(210) TM  2008/71

(151) 24/02/2009
(220) 18/01/2008
(181) 18/01/2018
(450) 30/04/2009

(732) ДПТ „МБ - КОМПАНИ” ДОО ШТИП
Струмички пат, 9-ти км. бб, MK  
(540)

(181) 18/01/2018
(450) 30/04/2009
(732) Banana Republic (ITM) Inc
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека; капи; обувки; облека за деца; облека
за бебиња; навлаки за пелени и лигавчиња
(111) 15600

(151) 10/02/2009

(210) TM  2008/70

(220) 18/01/2008
(181) 18/01/2018
(450) 30/04/2009

(591) сина, црвена, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 производство на тестенини
кл. 35  услуги во врска со продажбата на тесте–
нините

(732) Banana Republic (ITM) Inc
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US
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(111) 15565

(151) 24/02/2009

(111) 15549

(151) 24/02/2009

(210) TM  2008/72

(220) 18/01/2008

(210) TM  2008/88

(220) 25/01/2008

(181) 18/01/2018

(181) 25/01/2018

(450) 30/04/2009
(732) ДПТ „МБ - КОМПАНИ” ДОО ШТИП
Струмички пат, 9-ти км. бб, MK
(540)

(450) 30/04/2009
(732) Друштво за трговија и услуги ЛУТО КОМЕРЦ
Љутфи ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Цветан Димов бр.116 Скопје, MK
(540)

(591) (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
кл. 28 игри и грачки, производи за гимнастика и
спорт кои не се опфатени со другите класи, украси
за елка

(591) плава, црвена, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  производство на тестенини
кл. 35 услуги во врска со продажбата на тесте–
нините
(111) 15559

(151) 24/02/2009

(210) TM  2008/76

(220) 22/01/2008
(181) 22/01/2018
(450) 30/04/2009

(732) Тања Турунџиева-Стојкова

(111) 15517
(210) TM  2008/91

(151) 05/02/2009
(220) 25/01/2008
(181) 25/01/2018
(450) 30/04/2009

(732) Тања Турунџиева-Стојкова
бул.Партизански Одреди бр. 66 Б/1, MK
(740) МИРЈАНА   МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце
Николов” бр. 75, 1000, Скопје
(540)

бул.Партизански Одреди бр. 66 Б/1, MK
(740) МИРЈАНА   МАРКОВСКА, адвокат   ул. „Орце
Николов” бр. 75, 1000, Скопје
(540)

ВИТА ДИЕТ КЛУБ
(591) портокалова, зелена и сива
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

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

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;
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, шумарството

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

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

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
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(111) 15644

(151) 19/03/2009

работата; канцелариски работи

(210) TM  2008/112

(220) 05/02/2008

кл. 41 организирање и водење семинари, симпо–
зиуми, конференции, конгреси

(181) 05/02/2018

кл. 45 правни услуги

(450) 30/04/2009
(732) Elan Pharma International Limited
Monksland Athlone / County Westmeath, IE
(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВА–
РУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ   п.факс: 301, ул. 29
Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје
(540)

(111) 15547
(210) TM  2008/155

(151) 03/02/2009
(220) 15/02/2008
(181) 15/02/2018
(450) 30/04/2009

(732) Друштво за производство на рекламни објекти,
монтажа и маркетингшки услуги ЛАЗОВ ГРУП
ДООЕЛ
ул.Бихачка бр.10, Скопје, MK

TYSABRI

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ЦУКИЌ И МАРКОВ
Ул. Македонија бр.7, 1000 Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати
(111) 15579

(151) 24/02/2009

(210) TM  2008/151

(220) 14/02/2008
(181) 14/02/2018
(450) 30/04/2009

(732) КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
ул. Максим Горки бр. 8-6, 1000 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита
од рѓа и гниење на дрвото; материи за боење;
средства за нагризување; сурови природни
смоли; метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците

(591) сива, портокалова, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 водење на работењето; управување со
работата; канцелариски работи
кл. 41  организирање и водење семинари, симпо–
зиуми, конференции, конгреси
кл. 45  правни услуги
(111) 15578
(210) TM  2008/152

(151) 03/02/2009
(220) 14/02/2008
(181) 14/02/2018
(450) 30/04/2009

(732) КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
ул. Максим Горки бр. 8-6, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) сива, портокалова, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   водење на работењето; управување со
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(591) сребрена и црна

кл. 9
апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола /инспекција/, спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање; автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони; регистар
каси; машини за сметање и опрема за обработка
на податоци и компјутери; апарати за гаснење
пожар
кл. 11
апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење /готвење/,
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 16   хартија, картон и производи од нив,што
не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски прибор /освен мебел/; материјали за
пакување, што не се опфатени во другите класи;
карти за играње, печатарски букви; клишиња
кл. 19   неметални градежни материјали; цврсти
неметални цевки за градба; асфалт, црна смола
и битумен; неметални преносни конструкции;
споменици што не се од метал
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кл. 35 огласување; водење на работење; управу–
вање со работи; канцелариски работи

пакување, што не се опфатени во другите класи;
карти за играње, печатарски букви; клишиња

кл. 36 осигурување; финансиски работи; моне–
тарни работи; работи поврзани за недвижен имот

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. 37  градежни конструкции; поправки; инстала–
циски услуги

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

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

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

кл. 40 обработка на материјали
кл. 41  образовни услуги; подготвување  настава;
забава; спортски и културни активности
(111) 15546

(151) 03/02/2009

(210) TM  2008/156

(220) 15/02/2008

кл. 37   градежни конструкции; поправки; инста–
лациски услуги
кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање  
стока; организирање  патувања

(181) 15/02/2018

кл. 40  обработка на материјали

(450) 30/04/2009
(732) Друштво за производство на рекламни објекти,
монтажа и маркетингшки услуги ЛАЗОВ ГРУП
ДООЕЛ
ул.Бихачка бр.10, Скопје, MK
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ЦУКИЌ И МАРКОВ
Ул. Македонија бр.7, 1000 Скопје
(540)

кл. 41  образовни услуги; подготвување  настава;
забава; спортски и културни активности
(111) 15699

(151) 20/03/2009

(210) TM  2008/158

(220) 15/02/2008
(181) 15/02/2018
(450) 30/04/2009

(732) Vox R & D Limited
First Floor, St Giles House 15/21 Victoria Road,
Bletchley, Milton Keynes, Bucks MK2 2NG, UK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

VOX

(591) црна и сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита
од рѓа и гниење на дрвото; материи за боење;
средства за нагризување; сурови природни
смоли; метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците
кл. 9
апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола /инспекција/, спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање; автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони; регистар
каси; машини за сметање и опрема за обработка
на податоци и компјутери; апарати за гаснење
пожар
кл. 11 апарати за осветлување, греење, произ–
водство на пареа, варење /готвење/, ладење,
сушење, вентилација, снабдување со вода и за
санитарни намени
кл. 16 хартија, картон и производи од нив, што
не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски прибор /освен мебел/; материјали за
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   музички апарат (различен од музички
инструменти);
засилувачи;
засилувачи
за
употреба со музички апарат; засилувачи за
употреба во автомобили заради забава; аудио и
дигитални засилувачи; електрични засилувачи на
звук; електрични кабли за музички засилувачи;
електронски и електрични акустични засилувачи;
засилувачи за гитара; засилувачи за слушалки;
интегрални аудио засилувачи; засилувачи за
клавијатура; засилувачи на снага и на излезниот
сигнал; уреди за енергетско напојување на
засилувачи; стереофонски засилувачи; преносливи
засилувачи за гитара; засилувачи на звук;
машини за диктирање;   ДВД   плеери; звучници;
фонографи; стерео приемници; ѓрамофони;
касетофони; видео рекордери; засилувачи на
звук; аудио звучници; стерео приемници, уреди
за бирање канали, засилувачи, звучници; плеери
за аудио и видео ленти; уреди за наснимување  
аудио и видео ленти; машини за одговорање на
телефонски повици; стерео уреди за бирање
канали; ротациони плочи (дел од грамофон);
уреди за наснимување на видео касети; плеери
на видео дискови; видео рекордери; педали за
постигнување ефекти; педали за јачина на звукот;
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педали за постигнување „wah wah” ефект; ножни
прекинувачи; кабли и проводници за автомобили;
и делови и елементи за сите горенаведени
производи
кл. 15   гитари; електрични гитари, електрични
конекторсќи кабли за гитари кои се поврзани со
засилувачи; заштитни обвивки за гитари и делови
и елементи за гитари
кл. 25 маици со куси ракави, пуловери, капи
кл. 37   одржување и сервисирање електрична и
електронска опрема; одржување и сервисирање  
музички инструменти; одржување и сервисирање  
засилувачи, звучници, педали за постигнување
ефект, педали за јачина на звукот, педали
за постигнување „wah wah” ефекти и ножни
прекинувачи
(111) 15510

(151) 04/02/2009

(210) TM  2008/183

(220) 19/02/2008
(181) 19/02/2018
(450) 30/04/2009

(300) 77/294,223  02/10/2007  US
(732) Johnson Controls Technology Company
915 East 32nd Street Holland, Michigan, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

JOHNSON CONTROLS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7  машини и машински алати, имено, навојни
компресори; компресори на гас; компресори за
фрижидери; компресори за воздух; вентили за
пумпи; четкички за динамо; динамо; електромотори;
магнетни и електрични дигалки; електромотори
и пропелери за магнетни и електрични дигалки;
машински спојници и преносни компоненти што
не се за копнени возила, конкретно, ремени и
лежишта
кл. 9   акумулатори; електрични акумулатори со
можност за повторно полнење; акумулатори
кои се напојуваат со соларна енергија; полначи
за акумулатори; електрични и електронски
контролни системи за машини; електрични и
електронски контролни уреди за контролни
системи за управување со објекти, конкретно,
системи за греење, вентилација, климатизација,
ладење, напојување со енергија, осветле-ние,
дојава на пожар и безбедносен пристап, како и
нивни компоненти и заменски делови; машини и
инструменти за автоматска контрола на притисокот,
кои реагираат на температурата и притисокот
за греење и климатизација; апарат за мерење
и контрола, имено, електрични, електронски,
електромеханички и пневматски контролери,
сензори за контролери, термостати, хигростати;
уреди за активира-ње на вентилите, уреди за
побуда, автоматски вентили и пригушувачи;
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безжични контролни уреди за набљудување
и контрола врз функционирањето на други
електронски уреди; уреди за безжична контрола
што се интегрирани во возила или преносни
примопредаватели, за активирање на уреди за
отворање гаражни врати, порти, брави на влезни
врати, внатрешно и надворешно осветление,
безбедносни системи, системи за греење и
ладење, системи за напојување и електрични
уреди; електричен систем за контрола кој користи
далечински предавател што содржи предаватели
кои може да се насочуваат, интерфејс шеми за
возила, шеми за светилки, шеми за склопки, шеми
за контрола на вклучувањето, шеми за приклучни
светилки и индикатори на положбата на гаражните
врати; електрични системи за внатрешноста на
копнените возила, што се состојат од прекинувачи,
контакти, соленоиди, вентили и релеа за употреба
во системите за внатрешно и надворешно
осветление, подесување на седиштата, контрола
врз климата, безбедноста, функционирањето на
вратите и прозорците, подесување на огледалата;
компјутерски и софтвер за оперативен систем
за работа на самото место, со далечинско
управување и со користење на интернет,
наменети за функционирањето на системи за
автоматска контрола на згради, имено, системи
за греење, вентилација, климатизација, ладење,
напојување со енергија, осветление, дојава на
пожар и безбедносен пристап за индустриски,
комерцијални и владини објекти; аудио системи и
компоненти за аудио системи, конкретно, звучници,
мерни претворувачи на периферија на звук, уреди
за наснимување глас и за „плејбек” репродукција,
уреди за репродукција на аудио ленти, пакети
за касети, уреди за засилување на звук, уреди
за корекција на звук и уреди за репродукција на
звучни дискови; системи за сателитска навигација
од видот на систем за глобално одредување
на положбата; електрични компаси за правец
наменети за возила; системи за забава наменети
за возила, што се состојат од фиксни, отстранливи
и меѓусебно заменливи комбинации на контролни
единици од видот на контрола за дефинирање
на радио станици или аудио и видео контролни
уреди вградени во таблата со инструменти, високо
поставени конзоли, подни конзоли и во задните
делови на седиштата; електронски модуларни
системи за возила, што се достапни како уред и
се составени од меѓусебно заменливи енергетски
и неенергетски шеми, имено, високо поставени
системи за возила, како и модули, конкретно,
визири за сонце, држачи за раце, високо
поставени конзоли, високо поставени системи за
склади-рање и подлошки за глава; електронски
модуларни системи за автомобили достапни
како уреди и составени од меѓусебно заменливи
енергетски и неенергетски шеми, конкретно, радио
уреди, уреди за звучна и видео репродукција,
уреди за играње, уреди за репродукција со помош
на ЦД, ДВД и МПЗ, уреди за навигација, уреди за
системи за глобално одредување на положбата,
електронски компаси, џебни светилки со повторно
полнење, компјутери, мобилни телефони, уреди
за безжична комуникација, алармни системи,
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стартери, уреди за засилување, звучници,
енергетски претворувачи, уреди за прочистување
на воздухот и уреди за откривање радари; опрема
за набљудување на притисокот во пневматиците,
именo уреди за визуелно прикажување, сензори за
тркала и звучни системи за дојава, како и делови
за сите горенаведени производи; електрични
релеа; електромагнетни соленоидни вентили;
пригушувачи за печки на електромоторен погон;
автоматски   електрични прекинувачи, конкретно
пневматски прекинувачи   (склопки), пловни
(подвижни) прекинувачи, вакумски прекинувачи и
прекинувачи за влажност; електронски вентили за
контрола на гас или флуиди; сензори за опрема за
греење, вентилација, климатизација, осветление
и ладење
кл. 11   апарат за контрола на животната
средина, имено, уреди за греење, вентилација и
климатизација, грејни пумпи, преносливи уреди
за ладење на самото место, кон-дензаторски
уреди кои се ладат со воздух и вода, уреди за
управување со воздух и за одвлажнување на
воздухот; евапоратори за ладење; сепаратори
за чистење и прочистување на воздухот, опрема
за правење снег, имено, цевководи под притисок за подземна вода и за компримиран воздух,
уреди за ладење на воздухот, кои се достапни
како уреди и резервни делови за истите; црева и
спојници за ладилни-ци; грејна опрема, конкретно,
печки за греење; горилници на гас, топлински
изме-нувачи, вентилациона опрема, конкретно,
издувни вентилатори; апарат за клима-тизација и
опрема за ладење, имено, уреди за ладење кои
се состојат од вентила-тори, чилери, разладни
калеми, прскалки и пумпи; вентили кои се користат
во системите за ладење; немеханички сепаратори
за масло или средства за ладење
кл. 12
автомобилски модуларен систем за
внатрешно дотерување, достапно како уред,
составен од меѓусебно заменливи модели за
дотерување што се закачуваат или се поврзуваат
со потпорен елемент на вратите, подот, седиштата,
товарниот простор и таблата со инструменти;
складишни системи за возила, што се состојат
од уреди за преградување, подови со преградни
елементи, кошници, оддели и канти за создавање
складишен простор во возилата заради сместување
предмети; внатрешна седишна опрема за возила
и делови за истите, конкретно, потпирачи за грб,
потпирачи за глава, како и механичко-пневматски
и електромеханички уреди што се поставуваат
во седиштето на возилата и делови за истите,
конкретно, потпирачи за грб, потпирачи за глава;
потпирачи за раце и маси за монтажа во возилото;
визири за сонце што се монтираат на возилата
кл. 35   деловен менаџмент и консултации за
менаџмент во областа на управувањето со објекти
имено управување со функционирањето на
системите, управување со деловни информации
наменети
за
индустриски,
комерцијални,
образовни, институционални и владини објекти,
консултации во врска со деловни информации;
услуги за деловен менаџмент и консултации за
индустриски, комерцијални и владини објекти
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во областа на локацијата на работните места,
канцеларискиот простор и персоналот; услуги
за деловни консултации; услуги за деловни
консултации, конкретно, изготвување анализи на
пазарот насочени кон максимално зголемување
на недвижните средства и услуги за консултација
во врска со користење на просторот во областа на
деловното работење, конкретно, воспоставување
стандардни насоки за користење на просторот,
спецификации за мебел и материјал; услуги
за деловни консултации, конкретно, анализа,
планирање и следење на инвестициите во
ресурсите за наменски значајни програми што се
користат во контролните системи за управување
со системи за автоматска контрола на опремата за
греење, вентилација, климатизација, осветление
и заштита од пожар; услуги за управување со
системи; услуги за управување со системи што
се однесуваат на одржување, поправка, контрола
на животната средина, чистење, заштита и
безбедност на згради, внатрешна поделба на
канцеларии, објекти и опрема за згради; преселба
на деловните активности и избор на персонал,
конкретно, регрутација и поставување кадри;
услуги за поддршка на клиентите во областа
на управувањето со системи; обезбедување
поддршка на клиентите и услуги за решавање на
поплаки во областа на управувањето со системи
преку електронски, телефонски и безжични
средства; услуги за управување со енергија,
конкретно, информациски услуги за управување
на користењето на енергијата
кл. 36   услуги за управување со недвижен
имот; услуги за посредување за недвижен имот,
услуги за финансиско планирање иуправување
со финансиски ресурси за индустриски,
комерцијални и владини објекти; услуги за
управување со сопственоста врз недвижен имот
за индустриски, комерцијални и владини објекти;
услуги за изнајмување и управување со процесот
на изнајмување за индустриски, комерцијални
и владини објекти; услуги за финансирање
во областа на системите за контрола на
управувањето со објекти, конкретно, системи за
греење, вентилација, климатизација, ладење,
напојување со енергија, осветление, дојава на
пожар и безбедносен пристап
кл. 37   поставување, одржување и поправка на
системи за контрола на животната средина за
згради; поставување, одржување и поправка на
системи за обезбедување на греење, вентилација,
климатизација, ладење, напојување со енергија,
осветление, дојава на пожар и безбедносен
пристап за индустриски, комерцијални, владини
објекти; поставување, одржување и поправка на
системи за ладење, системи за откривање и дојава
на пожар, системи за безбедносен пристап, како
и компјутерски софтверски системи за контрола
на управувањето со објекти; услуги за градежен
менаџмент, конкретно, надзор над изградбата и
реновирањето на објектите; услуги за градежен
менаџмент, конкретно, надзор над изградбата
и реновирањето на индустриски, комерцијални
и владини објекти; одржување на суштинските
услови на животната средина во индустриски,
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комерцијални и владини објекти; советодавни
услуги што се однесуваат на домарски услуги
кл. 40   услуги за производство за други лица,
во областа на акумулаторите; автомобил-ска
внатрешна опрема, имено, системи за седишта,
контрола на климата, елек-тронско внесување
податоци и забава и нивни делови; стандардни
производни услуги за други, во областа на
акумулатори, автомобилска внатрешна опрема,
сис-теми за седишта, контрола на климата,
системите за електронско внесување на податоци
и забава и нивни делови; услуги за производство
за други, за системи за обезбедување на
греење, вентилација, климатизација, ладење,
напојување со енергија, осветление, дојава на
пожар и безбедносен пристап за индустриски, комерцијални и владини објекти и делови за истите;
производство и склопување на автомобилски
делови за други лица
кл. 41   услуги за обука и образование во вид
на наставни часови и семинари, во областа на
акумулаторите; услуги за обука и образование во
вид на наставни часови и се-минари, во областа
на автомобилските внатрешни системи; услуги за
обука и об-разование во вид на наставни часови
и семинари, во областа на системите за грее-ње,
вентилација, климатизација, ладење, напојување
со енергија, осветление, доја-ва на пожар и
безбедносен пристап
кл. 42   услуги за инженеринг и проектирање за
други, во областа на системите за обез-бедување
на греење, вентилација, климатизација, ладење,
напојување со енергија, осветление, дојава
на пожар и безбедносен пристап; услуги за
архитектонско проектирање; услуги за менаџмент
со помош на систем достапен преку централен
компјутер („online”), кој ќе им овозможи на
корисниците далечинско следење на системите
за
обезбедување
греење,
вентилација,
климатизација, ладење, напо-јување со енергија,
осветление, дојава на пожар и безбедносен
пристап;
обезбедување
на
привремено
користење „online” софтвер што не може да се
симне од мрежа, за употреба во управувањето
со бази на податоци во областа на недвижниот
имот; консултантски услуги кои се однесуваат на
користење згради, имено, консултантски услуги
во врска со проектирањето на инфраструктурни
системи за згради, планирање на згради и
инфраструктурни системи за згради, нивелирање
на локацијата, конкретно, премер и инженеринг,
изведбен проект, градежен инженеринг, градежни
стандарди, системи за градежен менаџмент,
конкретно, проектирање и изведба на „online”
компјутерски софтверски системи и интеграција
на компјутерски системи и автоматизирање на
функционирањето на зградите, информатичка
технологија за згради, здрава и безбедна животна
средина во зградите, режимот на работа (услови
на средината) во зградите, квалитетот на животната средина во зградите; проектирање компјутерски
софтверски системи за контрола на управувањето
со објектите
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(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за
комуникациски услуги
ул. Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

VIP TEAM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   производи за телекомуникација и
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16

знамиња /хартиени/, етикети /не се од
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ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишни, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35 услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот на
производни процеси, хемиски материи со мирис на
темјанушки, кожа (креми за кожни производи), кожа
(креми за чистење на кожата), кожа (препарати за
чистење на кожни производи), кожа (производи за
заштита на кожата), кожни производи (средства за
чистење на кожни производи), козметика (украсни
детали за козметичка употреба), лепила врз
основа на скроб, лосион за козметичка употреба,
лустра /масти/ за подови, шамичиња натопени
во козметички лосиони, масла за чистење,
масла /етерични масла/, масло (бадемово
масло), масло за козметичка употреба, мириси
/парфеми/, моливи (за козметичка употреба),
мошус /парфимерија/, оживување на бои (хемиски
производи за оживување на боите) за употреба во
домаќинството, смекнувачи, освежување (сапуни
за освежување), отнување на одводни цевки
(препарати за отнување на одводните цевки),
очи (хартиени помагала за шминкање на очите),
памук за козметичка употреба, парфимирање
алишта (производи за парфимирање на
алиштата), перење (средства за белење), перење
(средства за перење), перење алишта (правила
за перење), перење /чистење/ (производи за
чистење со триење), плавење (средства за
плавење на алиштата), плавец за полирање
(камен од вулканско потекло), платно (брусно
платно), полирање (брусна хартија за полирање),
полирање (камен за полирање), полирање (камења
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за полирање), полирање (платнена шмиргла),
полирање (препарати за полирање), растворувачи
за бои, сапуни, сапуни за дезинфекција, сапуни
за дезодорирање, сапуни за миење, сапуни за
оживување на бојата на текстилот, сапуни против
потење, сјаење (производи за постигнување
сјај), сјај (производи за постигнување сјај), скроб
/штирка/, сода (раствор за перење /лукшија/),
сода за белење алишта, соли за белење, соли за
капење /не се за медицинска употреба/, средства
за отстранување каменец /за домаќинството/,
стакла на автомобили (течности за перење на
автомобилски стакла), стаклена хартија /шмиргла
за хартија/, стапала (сапуни против потење на
стапалата), стапчиња обложени со памук за
козметичка употреба, статички електрицитет
(средства за неутрализација на статичкиот
електрицитет) за домаќинство, терпентан /сре–
дство за одмастување/, тоалетни производи,
тоалетни производи /против потење/, трепки
(козметички производи за трепки), дамки (средства
за чистење дамки), дамки од мрснотии (производи
за чистење дамки од мрснотии) (различни од
оние што се користат во текот на процесот на
производството), хартија за полирање /мазнење/,
хидроген (водороден пероксид) за козметичка
употреба, чевли (креми за чевли), чевли (лустра
за чевли), чистење (производи за чистење),
шампони, штирка за мазнење (пеглање), бришачи
за раце /хартиени/, хигиенска хартија, бришење
(производи за бришење)
кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна
технологија имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
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кл. 42   услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци

пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжичии
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41  услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
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(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за
комуникациски услуги
ул. Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

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

ПОВЕЌЕ ЗА ВАС
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 производи за телекомуникација и инфор–
мативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16 знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишни, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
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картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35   услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси, хемиски материи со мирис
на темјанушки, кожа (креми за кожни производи),
кожа (креми за чистење на кожата), кожа
(препарати за чистење на кожни производи), кожа
(производи за заштита на кожата), кожни производи
(средства за чистење на кожни производи),
козметика (украсни детали за козметичка
употреба), лепила врз основа на скроб, лосион за
козметичка употреба, лустра /масти/ за подови,
шамичиња натопени во козметички лосиони,
масла за чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,
мириси /парфеми/, моливи (за козметичка
употреба), мошус /парфимерија/, оживување на
бои (хемиски производи за оживување на боите)
за употреба во домаќинството, смекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
одводните цевки), очи (хартиени помагала
за шминкање на очите), памук за козметичка
употреба, парфимирање алишта (производи за
парфимирање на алиштата), перење (средства за
белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартија за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни
за дезинфекција, сапуни за дезодорирање,
сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата
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на текстилот, сапуни против потење, сјаење
(производи за постигнување сјај), сјај (производи за
постигнување сјај), скроб /штирка/, сода (раствор
за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли
за белење, соли за капење /не се за медицинска
употреба/, средства за отстранување каменец /за
домаќинството/, стакла на автомобили (течности
за перење на автомобилски стакла), стаклена
хартија /шмиргла за хартија/, стапала (сапуни
против потење на стапалата), стапчиња обложени
со памук за козметичка употреба, статички
електрицитет (средства за неутрализација
на статичкиот електрицитет) за домаќинство,
терпентан /средство за одмастување/, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), дамки
(средства за чистење дамки), дамки од мрснотии
(производи за чистење дамки од мрснотии)
(различни од оние што се користат во текот на
процесот на производството), хартија за полирање
/мазнење/, хидроген (водороден пероксид) за
козметичка употреба, чевли (креми за чевли),
чевли (лустра за чевли), чистење (производи
за чистење), шампони, штирка за мазнење
(пеглање), бришачи за раце /хартиени/, хигиенска
хартија, бришење (производи за бришење)
кл. 38  услуги на телекомуникација и информативна
технологија имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
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независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжичии
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42 услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
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програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(111) 15712
(210) TM  2008/221

(151) 18/03/2009

16/2

str. 136-254 april 2009 Skopje

(540)

(591) бела, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевстки и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 44   медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството
(111) 15645
(210) TM  2008/229

(450) 30/04/2009
(732) Друштво за промет на големо и мало МЕДИКУС
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
бул. Партизански одреди бр.121/2-4 Скопје Карпош, MK
(540)

(151) 19/03/2009
(220) 29/02/2008
(181) 01/03/2018

(220) 28/02/2008
(181) 28/02/2018

209

(450) 30/04/2009
(732) Фармасвис дооел
ул. Лондонска бр. 19/3/6 Скопје 1000, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

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

(591) бела, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевстки и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството
(111) 15711

(151) 20/03/2009

(210) TM  2008/222

(220) 28/02/2008
(181) 28/02/2018
(450) 30/04/2009

(732) Друштво за промет на големо и мало МЕДИКУС
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
бул. Партизански одреди бр.121/2-4 Скопје Карпош, MK

Trgovski marki

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
кл. 10
медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење
кл. 16 хартија, картон и производи од нив 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
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(111) 15664

(151) 19/03/2009

(210) TM  2008/238

(220) 04/03/2008
(181) 04/03/2018
(450) 30/04/2009

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

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

(111) 15581

(151) 03/02/2009

(210) TM  2008/243

(220) 06/03/2008
(181) 06/03/2018
(450) 30/04/2009

(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) жолта, светло сина и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
(111) 15580

(151) 03/02/2009

(111) 15536

(151) 03/02/2009

(210) TM  2008/241

(220) 04/03/2008

(181) 06/03/2018

(181) 04/03/2018

(450) 30/04/2009

(450) 30/04/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар

(732) HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as HINO MOTORS, LTD.), a Japanese
Corporation
1-1, HINODAI 3-CHOME, HINO-SHI, TOKYO, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(210) TM  2008/244

(220) 06/03/2008

ул. Илинденска бр. 165, MK
(740) АНДОНОСКИ   МИТКО, адвокат   ул. ”Питу Гули”
70, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) жолта, светло сина и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12  автомобили; камиони; автобуси; делови и
приклучоци за автомобили; машини и мотори за
сувоземни возила

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

кл. 37 поправка или одржување на автомобили

15536
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(111) 15698

(151) 20/03/2009

(111) 15716

(151) 20/03/2009

(210) TM  2008/246

(220) 06/03/2008

(210) TM  2008/255

(220) 11/03/2008

(181) 06/03/2018

(181) 11/03/2018

(450) 30/04/2009
(732) Друштво со ограничена одговорност „ДЖУНИ,
P1998”
ул. Витоша бр. 36, општина Младост Софија,
BG
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат  Ул.”Васил
Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(450) 30/04/2009
(732) Илија Ристовски
ул. Моцартова 47, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат   бул.
Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   апарати и инструменти: научни, помо–
рски,
геодетски,
електрични
фотографски,
кинематогравски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола /инспекција/, спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика; магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање; автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони; регистар
каси; машини за сметање и опрема за обработка
на податоци и компјутери; апарати за гаснење
пожар
(111) 15573

(151) 24/02/2009

(210) TM  2008/254

(220) 10/03/2008
(181) 10/03/2018

(591) бела и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 сметачи (пренос на пораки и слики со
сметач) преку интернет
кл. 41  игри за пари, разонода по пат на интернет,
организирање игри на среќа
(111) 15501
(210) TM  2008/280

2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei
071000, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул. ”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

(220) 15/03/2008
(181) 15/03/2018

(450) 30/04/2009
(732) Great Wall Motor Company Limited

(151) 04/02/2009

(450) 30/04/2009
(732) ДПТУ „Дав-02” ДООЕЛ
ул.Ѓорѓи Трајков 1/17, Струмица, MK  
(540)

(540)

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

(591) светло кафена, зелена, црвена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39   транспортни услуги и организирање
патување
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(111) 15575

(151) 23/02/2009

(210) TM  2008/282

(220) 17/03/2008
(181) 17/03/2018
(450) 30/04/2009

(732) БЛИК МАК
ул. 16 Македонска бригада бр. 4/8 Скопје, MK
(740) ТРЧКОВА
СЛАВИЦА,
адвокат
Ул.
Хаџивасилев Јасмин бр.16/28 1000 Скопје

Мито

(540)

(591) бела, темно сина и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 трговија на големо и мало со обични
метали и нивните легури, метални градежни
материјали, метални преносни конструкции,
метални материјали за железнички шини, жици
и кабли од обичен метал што не се електрични,
браварски производи, мали метални производи,
метални цевки, каси, производи од метал
(111) 15533
(210) TM  2008/299

(151) 24/02/2009
(220) 24/03/2008
(181) 24/03/2018
(450) 30/04/2009

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1   хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделството,
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за
калења и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи,
материи за штавење, адхезиви(лепливи материи)
наменети за индустријата
кл. 2 бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото, материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
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кл. 4
индустриски масла и масти, мазива,
соединенија за собирање прав со навлажнување
и врзување, горива(вклучително и течните горива
за мотори) и материи за осветлување, свеќи и
фитили за осветлување
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за мединцински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 6 обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал што не се
електрични, браварски производи, мали метални
производи, метални цевки, каси, производи од
метал, што не се опфатени со другите класи,
руди
кл. 7 машини и машински алатки, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила),
машински спојници и трансмисиски елементи
(освен за сувоземни возила), земјоделски направи
(не се рачни), инкубатори за јајца
кл. 8 рачни алати и направи, прибор за јадење,
ладно оружје, жилети
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција на
звук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 10
медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстермитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
кл. 11
апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 12 возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода
кл. 13 огнено оружје, муниција и проектили,
експлозиви, средства за огномет
кл. 14 благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, што не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хронометриски инструменти
кл. 15 музички инструменти
кл. 16   хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени

Trgovski marki

Glasnik,

раббти, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за пишување
и канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за обука и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување кои не се опфатени во
другите класи; печатарски букви, клишиња
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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 што не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад

кл. 17   каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и
производи од нив, што не се опфатени во другите
класи, полуфабрикати од пластични материјали,
материјали за подлошки, за затнување и за
изолација, свитливи неметални цевки

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи други препарати за
производство на пијалаци
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

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

кл. 35   огласување, водење на работење, упра–
вување со работи; канцелариски работи

кл. 19   неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инстала–
циски услуги

кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрит

кл. 36 осигурување; финансиски работи; моне–
тарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 38 телекомуникации

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. 39 транспортни услуги; пакување и складирање
стока; организирање патувања
кл. 40 обработка на материјали
кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

кл. 21   куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството, чевли и сунѓери, четки (освен
сликарски четки), материјали за правење четки,
производи што се користат за чистење, челична
волна, сурово полуобработено стакло (освен
градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, што не се опфатени со другите класи

кл. 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

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

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

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
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

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 ќилими, рогузини, простирки и бришачи,
линолеум и други подни прекривачи, ѕидни тапети,
коишто не се од текстил
кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени си другите класи,
украси за елка
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жита,

Trgovski marki

(111) 15505

(151) 04/02/2009

(210) TM  2008/304

(220) 25/03/2008
(181) 25/03/2018
(450) 30/04/2009

(732) РИСТО САМАРЏИЕВ
ул. Вера Јоциќ 23/2-4 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

ДАФИНО
(551) индивидуална

15505
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кл. 35 услуги за продажба на големо и мало на
туш кабини, кади, тушеви, мијалници, бојлери и
опрема за бањи

(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) 15629

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) TM  2008/318

(111) 15507

(151) 04/02/2009

(210) TM  2008/309

(220) 25/03/2008
(181) 25/03/2018

(151) 13/03/2009
(220) 28/03/2008
(181) 28/03/2018
(450) 30/04/2009

(732) New York University

(450) 30/04/2009

70 Washington Square South, New York, NY
10012, US

(732) Друштво за трговија на големо и мало
„ПРОСПОРТ 2008” ДОО-Скопје

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

Иво Лола Рибар 132, 1000 Скопје, MK

(540)

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

NYU

(540)
(551) индивидуална

PROSPORT

(510, 511)
кл. 16 печатени образовни материјали

(551) индивидуална

кл. 25 облека и капи (покривки за глава)

(510, 511)
кл. 22   јажиња, канапи, мрежи, шатори, настре–
шници од   платно, надворешни навлаки за
автомобили, едра, вреќи и торби што не се
опфатени со другите класи
кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи
кл. 25 облека, чевли и капи
кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и
спорт што не се опфатени со другите класи
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности

кл. 41 образовни услуги и услуги за разонода
(111) 15630
(210) TM  2008/319

(151) 13/03/2009
(220) 28/03/2008
(181) 28/03/2018
(450) 30/04/2009

(732) New York University
70 Washington Square South, New York, NY
10012, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

(111) 15509
(210) TM  2008/310

(151) 04/02/2009

NEW YORK UNIVERSITY

(220) 25/03/2008
(181) 25/03/2018
(450) 30/04/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ЛУКСОР АКВАМАТИК ДОО Скопје
ул. 8-ма Ударна бригада бр. 20/3 Скопје, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат  ул.”Питу Гули” 70,
1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16  печатени образовни материјали
кл. 25  облека и капи (покривки за глава)
кл. 41  образовни услуги и услуги за разонида
(111) 15632

(151) 13/03/2009

(210) TM  2008/329

(220) 31/03/2008
(181) 31/03/2018
(450) 30/04/2009

(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge ZAGREB
(591) сина и бела
(551) индивидуална

ulica Marijana Cavica br. 1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 11 туш кабини, кади за бањи и хидротерапија,
опрема за бањи, тушеви, мијалници, бојлери

15507

Trgovski marki
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ZVIJEZDА VASE KUHINJE
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(111) 15574

(151) 24/02/2009

(210) TM  2008/351

(220) 02/04/2008
(181) 02/04/2018
(450) 30/04/2009

(732) High Tech Computer Corporation (A Taiwanese
company)

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

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

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, колач, слатки; бонбони; сладолед; мед, сируп
од меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мируди; мраз
(111) 15553

(151) 30/01/2009

(210) TM  2008/340

(220) 01/04/2008
(181) 01/04/2018
(450) 30/04/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
КОЛА Душица ДООЕЛ извоз-увоз Скопје
ул. Качанички пат бб, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат  ул.”Питу Гули” 70,
1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 шамичиња за еднократна употреба, влажни
шамичиња, козметички производи, сапуни,
етерични масла, лосиони за коса
(111) 15554
(210) TM  2008/341

(151) 30/01/2009
(220) 01/04/2008
(181) 01/04/2018
(450) 30/04/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
КОЛА Душица ДООЕЛ извоз-увоз Скопје
ул. Качанички пат бб, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат  ул.”Питу Гули” 70,
1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 мобилни телефони; мобилни телефони со
фукција за пренос на податоци, видео фонија,
паметни (smart) телефони; персонален дигитален
организатор (PDA); PDA со глобален систем
за позиционирање (GPS); PDA со функција за
безжична комуникација; протокол за глас преку
интернет (VoIP); телефони со камера; компјутери
со графичка табла (tablet компјутери); тенки
компјутери; ултра мобилни персонални компјутери
(UMPC); слушалки за на глава, слушалки за на
глава со функција за безжичен пренос, кабли за
синхронизација, подлога-држач за телефони;
батерии, АС адаптери, полначи, далечински
управувачи, тастатури, кожни торбички за мобилни
телефони или PDA, кутии за мобилни телефони,
кутии за PDA, мемориски картички, прибор за
автомобили, полначи за мобилни телефони
или PDA за во автомобили, држачи за мобилни
телефони или  PDA за во автомобили
(111) 15582

(151) 24/02/2009

(210) TM  2008/354

(220) 03/04/2008
(181) 03/04/2018
(450) 30/04/2009

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

Trgovski marki

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

15585
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(540)

(540)

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

(591) бела, зелена, црвена, жолта, кафена, сива, сина,
црна, портокалова и розева

кл. 32 минерална вода

(551) индивидуална
(111) 15583

(151) 24/02/2009

(210) TM  2008/355

(220) 03/04/2008

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

(181) 03/04/2018
(450) 30/04/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
КОЖУВЧАНКА Никола и Стојче Д.О.О. експортимпорт

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

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

кл. 43 подготвување храна и пијалaци; привремено
сместување

(540)

(111) 15520

(151) 04/02/2009

(210) TM  2008/373

(220) 10/04/2008
(181) 10/04/2018
(450) 30/04/2009

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

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 32 минерална вода
(111) 15518
(210) TM  2008/372

(151) 05/02/2009
(220) 10/04/2008
(181) 10/04/2018
(450) 30/04/2009

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

(591) бела, зелена, црвена, жолта, кафена, сива, сина и
црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,

15583

Trgovski marki

Glasnik,

млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти
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(540)

кл. 32   пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалaци, пијалaци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалaци
кл. 43  подготвување храна и пијалaци; привремено
сместување
(111) 15519
(210) TM  2008/374

(151) 04/02/2009
(220) 10/04/2008
(181) 10/04/2018
(450) 30/04/2009

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

(591) бела, зелена, црвена, жолта, кафена, сива, црна и
розева
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни прера–
ботки, конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и
млечни производи, масла за јадење и масти

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

кл. 32   пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалaци, пијалaци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалaци
кл. 43 подготвување храна и пијалaци; привремено
сместување
(111) 15717

(151) 23/03/2009

(210) TM  2008/377

(220) 10/04/2008
(181) 10/04/2018
(450) 30/04/2009

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

кафена,

сива,

сина,

(732) Друштво за трговија и услуги увоз-извоз ЕУРОФАРМ ДООЕЛ
ул. Игњат Атанасовски бб Битола, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалaци, пијалaци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалaци
кл. 43  подготвување храна и пијалaци; привремено
сместување
(111) 15521

(151) 04/02/2009

(210) TM  2008/376

(220) 10/04/2008
(181) 10/04/2018
(450) 30/04/2009

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

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

Мито

(540)

EMESAN K
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати, супоситори
кл. 35  трговија на големо и мало со фармацевтски
препарати, супоситори
(111) 15718

(151) 23/03/2009

(210) TM  2008/379

(220) 10/04/2008
(181) 10/04/2018
(450) 30/04/2009

(732) Друштво за трговија и услуги ЕРГОЛАНД ДОО
увоз-извоз Скопје
ул.Васил Стефановски бр.23, 1000 Скопје, MK

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

Trgovski marki

15718
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(540)

(540)

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

(591) црвена, бела и портокалова

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 6  метални градежни материјали

(510, 511)

кл. 19   неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, неметални преносни
конструкции

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги , истражувања
и планирање што се однесуваат на истите,
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со
градежни материјали
кл. 37 градежни конструкции, поправки, инста–
лациски услуги
кл. 42 архитектура
(111) 15693
(210) TM  2008/391

(111) 15642
(151) 20/03/2009

(210) TM  2008/398

(450) 30/04/2009
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(220) 15/04/2008
(181) 15/04/2018

(220) 14/04/2008
(181) 14/04/2018

(151) 13/03/2009

(450) 30/04/2009
(732) Прв приватен универзитет - ФОН
бул. Војводина бб Скопје, MK
(540)

ПРВ ПРИВАТЕН УНИВЕРЗИТЕТ - ФОН
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41   образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги , истражувања
и планирање што се однесуваат на истите,
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

(591) модра, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3  крпчиња - натопени со козметички лосиони,
вата за козметички намени, стапчиња со вата за
козметички намени
кл. 5 артикли за женска хигиена, дамски улошки,
крпчиња - натопени со фармацевтски лосион
кл. 16 производи од хартија, доколку се содржани
во класата 16, тоалетна хартија, шамичиња од
хартија, салфети, брисеви од хартија за лице,
крпи од хартија, прекривки за маси од хартија,
крпчиња од хартија за симнување шминка, ролни
хартија за кујна, фолии за одржување свежина,
кеси за ѓубре, проsирни фолии
кл. 21   крпчиња/крпи за чистење и бришење,
сунѓерести крпчиња/крпи, брисеви/крпи за
домаќинство, крпчиња/крпи за под, крпчиња/крпи
за бришење на мебел, крпчиња/крпи за прашина
(111) 15641

(151) 20/03/2009

(210) TM  2008/397

(220) 15/04/2008
(181) 15/04/2018
(450) 30/04/2009

(732) Прв приватен универзитет - ФОН
бул. Војводина бб Скопје, MK

15693

(111) 15577

(151) 23/02/2009

(210) TM  2008/401

(220) 16/04/2008
(181) 16/04/2018
(450) 30/04/2009

(732) БУСЕ МАК
Ул. Владимир Комаров бр.1-5 лок 4
Скопје, MK

1000

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

Мито

(540)

(591) темно сина, бела, виолетова и розова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 производство на јаглерод диоксид

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 35 услуги во продажба на големо и мало со
јаглерод диоксид
(111) 15688

(151) 20/03/2009

(210) TM  2008/402

(220) 16/04/2008

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

(450) 30/04/2009
(732) Deutsche Telekom AG
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податоци; одржување на софтверот; технички
консултации; услуга на потхранување електронски
податоци; изнајмување опрема за обработка на
податоци; дизајнирање веб- (web) страници за
други

(181) 16/04/2018
(300) 307 70 098.4  29/10/2007  DE

16/2

(111) 15687

(151) 20/03/2009

(210) TM  2008/414

(220) 17/04/2008
(181) 17/04/2018
(450) 30/04/2009

(300) 307 69 273.6  24/10/2007  DE
(732) Deutsche Telekom AG

MDA TOUCH PLUS
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски   и оптички апарати и инструменти
како и апарати и инструменти за мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), за помош
(спасување) и за обука; апарати и инструменти
за управување, преспојување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контролирање
на електрична струја; апарати за снимање,
пренос, обработка и репродукција на звук, слика
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(се додека се вклучени во
класата); компјутерски програми (сочувани),
електронски снимени податоци (можат да бидат  
симнати од интернет); електронски публикации
(можат да бидат симнати од интернет)
кл. 16   печатарски производи; фотографии;
канцелариски прибор (освен мебел); опрема за
настава и обука (освен апарати)
кл. 35   огласување; деловно управување;
водење комерцијални работи; прибирање,
систематизација, компилација и економска анализа
на податоци и информации во компјутерските бази
на податоци; услуги на продажба на мало (исто
така по пат на интернет и други комуникациски
мрежи), во врска со стоки од класите 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; изнај–
мување 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 компјутерски хардвер, софтвер и база на

Trgovski marki

15352

DATASYNC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски   и оптички апарати и инструменти
како и апарати и инструменти за вагање, мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), за помош
(спасување) и за обука; апарати и инструменти
за управување, преспојување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контролирање
на електрична струја; апарати за снимање,
пренос, обработка и репродукција на звук, слика
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,
даунлодираат); електронски публикации (можат
да се преземат, даунлодираат)
кл. 16
печатарски производи; фотографии;
канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за учење и инструкции (освен апарати)
кл. 35
огласување; деловно управување;
водење комерцијални работи; прибирање,
систематизација, компилација и економска
анализа на податоци и информации во
компјутерските бази на податоци; услуги на
продажба на мало (исто така по пат на интернет
и други комуникациски мрежи), во врска со стоки
од класите 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;
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изнајмување опрема за телекомуникации;
информации за телекоминикации
кл. 42  научни и технолошки услуги и истражување
и дизајнирање врзано за истото; индустриска
анализа и услуги на истражување; дизајн и
развој на компјутерски хардвер, софтвер и база
на податоци; одржување на софтверот; технички
консултации; услуга на похранување електронски
податоци; изнајмување опрема за обработка на
податоци; дизајнирање веб-(web) страници за
други
кл. 45 лиценцирање на право од индустриска
сопственост
(111) 15504

(151) 04/02/2009

(210) TM  2008/416

(220) 21/04/2008

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи
(111) 15544

(151) 03/02/2009

(210) TM  2008/446

(220) 23/04/2008
(181) 23/04/2018
(450) 30/04/2009

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

JUMBO ROLL

(181) 21/04/2018
(450) 30/04/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
КОЛА Душица ДООЕЛ извоз-увоз Скопје
ул. Качанички пат бб, MK

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

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

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 35   трговски дејности, увоз-извоз (агенции за
увоз-извоз)
(111) 15551

(151) 24/02/2009

(210) TM  2008/447

(220) 23/04/2008
(181) 23/04/2018

(591) кафена, црна, бела и портокалова

(450) 30/04/2009

(551) индивидуална

(732) NGK SPARK PLUG CO., LTD.

(510, 511)

at 14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City
467-8525, JP

кл. 30  вафли, производи од чоколада и какао
кл. 35 услуги за продажба на големо и мало на
вафли, производи од чоколада и какао
(111) 15522

(151) 03/02/2009

(210) TM  2008/436

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

(220) 23/04/2008

D-POWER

(181) 23/04/2018
(450) 30/04/2009
(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
Стопански комплекс
Илинден, MK

Илинден

б.б.

1041

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 апарати за стартување и нивна опрема како
дел од моторите со внатрешно согорување од
сите видови, имено свеќички, свеќички за палење,
чашки за свеќички, кабли за свеќички и свеќички
за бомбини

BEAUTY FORMULA
15504

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 15569

(151) 24/02/2009

(210) TM  2008/448

(220) 23/04/2008
(181) 23/04/2018
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(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(450) 30/04/2009
(732) NGK SPARK PLUG CO., LTD.
at 14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City
467-8525, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)
(591) темно сина, светло сина, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 риба, производи од риба, рибји производи,
рибји салати; конвенционална/редовна храна
која   главно се состои од риба; сите претходно
наведени производи во замрзната состојба;
конзервирана риба

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 апарати за стартување и нивна опрема како
дел од моторите со внатрешно согорување од
сите видови, имено свеќички, свеќички за палење,
чашки за свеќички, кабли за свеќички и свеќички
за бомбини
(111) 15715

(151) 20/03/2009

(210) TM  2008/449

(220) 24/04/2008
(181) 24/04/2018
(450) 30/04/2009

(732) Глобал Mедиа ДООЕЛ Скопје
ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.20/14, 1000
Скопје, MK

(111) 15555

(151) 24/02/2009

(210) TM  2008/453

(220) 29/04/2008
(181) 29/04/2018
(450) 30/04/2009

(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)

(540)

MY MIXTURE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигариња, цигари, цигарилоси (тенки
цигари), тутун за лулиња, тутун за завиткување,
тутунски производи и артикли за пушачи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16
кации

весници, печатени и изданија и публи–

кл. 35 изнајмување рекламен простор, објавување
рекламни текстови и обработка на текстови,
огласување (рекламирање), пропагандни дејности,
распределба (дистрибуција на примероци),
рекламирање по пат на радио и телевизии
кл. 41 он-лајн објавување на списанија
(111) 15584

(151) 24/02/2009

(210) TM  2008/452

(220) 24/04/2008
(181) 24/04/2018
(450) 30/04/2009

(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr.1
DE

D-74167 Neckarsulm, Germany,

(111) 15556

(151) 24/02/2009

(210) TM  2008/454

(220) 29/04/2008
(181) 29/04/2018
(450) 30/04/2009

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

REXONA TEENS COOL VIBE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   сапуни; парфимерија, етерични масла,
козметики; колонски вод, тоалетни води,

Trgovski marki
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парфимирани спрејеви за тело; масла, креми
и лосиони за кожата; пена за бричење, гел за
бричење, лосиони за пред и после бричење; талкпудра; препарати за капење во бања и туширање;
лосиони за коса; пасти за заби; не-медицински
препарати за миење на устата; дезодоранси;
антипреспиранти за лична употреба; немедицински тоалетни препарати
(111) 15563

(151) 24/02/2009

(210) TM  2008/469

(220) 02/05/2008
(181) 02/05/2018

(111) 15566

(151) 24/02/2009

(210) TM  2008/471

(220) 02/05/2008
(181) 02/05/2018
(450) 30/04/2009

(732) SAPONIA kemijska, prehranbena i farmaceutska
industrija d.d. Osijek
M.Gupca 2, Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/04/2009
(732) SAPONIA kemijska, prehranbena i farmaceutska
industrija d.d. Osijek
M.Gupca 2, Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

FAKS HELIZIM BIOAKTIV

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

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за отстранување   дамки
од ткаенини, препарати за остранување масни
дамки за домаќинство, препарати за претходно
потопување, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, шампони
за коса, лосиони за коса, препарати за нега на
забите

кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за отстранување   дамки
од ткаенини, препарати за остранување масни
дамки за домаќинство, препарати за претходно
потопување, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, шампони
за коса, лосиони за коса, препарати за нега на
забите
(111) 15561

(151) 24/02/2009

(210) TM  2008/470

(220) 02/05/2008

(111) 15567

(151) 24/02/2009

(210) TM  2008/472

(181) 02/05/2018
(450) 30/04/2009
(732) SAPONIA kemijska, prehranbena i farmaceutska
industrija d.d. Osijek
M.Gupca 2, Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(220) 02/05/2008
(181) 02/05/2018
(450) 30/04/2009

(732) SAPONIA kemijska, prehranbena i farmaceutska
industrija d.d. Osijek
M.Gupca 2, Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

BIOAKTIV BY FAKS HELIZIM
(551) индивидуална
(510, 511)

15563

кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за отстранување дамки
од ткаенини, препарати за остранување масни
дамки за домаќинство, препарати за претходно
потопување, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, шампони
за коса, лосиони за коса, препарати за нега на
забите

(591) црвена, зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3

средства за белење и други супстанции

Trgovski marki

Glasnik,

за перење, препарати за отстранување   дамки
од ткаенини, препарати за остранување масни
дамки за домаќинство, препарати за претходно
потопување, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, шампони
за коса, лосиони за коса, препарати за нега на
забите
(111) 15562

(151) 24/02/2009

(210) TM  2008/473

(220) 02/05/2008
(181) 02/05/2018
(450) 30/04/2009

(732) SAPONIA kemijska, prehranbena i farmaceutska
industrija d.d. Osijek
M.Gupca 2, Osijek, HR

16/2
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   сапуни, парфимерија, есенцијални масла,
козметика, лосиони за коса
(111) 15617

(151) 12/03/2009

(210) TM  2008/577

(220) 27/05/2008
(181) 27/05/2018
(450) 30/04/2009

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

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)
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ISOCARD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски кардио-васкуларни произ–
води
(111) 15684

(151) 20/03/2009

(210) TM  2008/580

(220) 28/05/2008
(181) 28/05/2018
(450) 30/04/2009

(732) Друштво за производство, промет и услуги
ФЕЛИ-АС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

(591) црвена, сина и бела

ул. Дрезденска бр. 19, ламела1, лок 1 и 2 Скопје
Карпош, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за отстранување   дамки
од ткаенини, препарати за остранување масни
дамки за домаќинство, препарати за претходно
потопување, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, шампони
за коса, лосиони за коса, препарати за нега на
забите
(111) 15576

(151) 24/02/2009

(210) TM  2008/474

(220) 02/05/2008
(181) 02/05/2018
(450) 30/04/2009

(732) DANYA COSMETICS LTD.
16, Hakadar Street, Old Industrial Area, 42377
NETANYA, IL
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

Trgovski marki

(540)

(591) црвена, жолта, црна, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 резервни авто делови
кл. 35 трговија на големо и мало со резервни авто
делови
(111) 15649
(210) TM  2008/586

(151) 19/03/2009
(220) 28/05/2008
(181) 28/05/2018
(450) 30/04/2009

(732) Или Марку
ул. ЈНА бр. 29 Дебар, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

15649
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(540)

UNIJA FINANSISKA SKOPJE

(111) 15618

(151) 12/03/2009

(210) TM  2008/590

(220) 29/05/2008
(181) 29/05/2018

(732) Фабрика за масло БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ
ул. Брегалничка бб, 1400 Штип, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36   осигурување, финансиски работи, моне–
тарни работи, банкарство, банкарски услуги,
услуги на брз трансфер на пари, вложување
средства, гаранции, дебитни картички, заеми,
консултации по повод финансиски прашања,
кредитни агенции, кредитни картички, менување
(менувачници), монетарни дејности, патни
чекови (издавање патни чекови), посредување,
посредување на берза, посредување при
осигурување, сефови, средства (електронски
преносни средства), средства (вложување
средства), финансирање, финансиска анализа,
финансиски дејности, финансиски информации,
финансиски трансакции, финансиско управување,
штедилници, услуги на банкомати, испорака на
пари, примање на пари, он-лајн трансфер на пари,
он-лајн следење/проверка на трансфер на пари

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

BRILLIANT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 јогурт, какао-путер, маргарини, масла за
јадење, масти за јадење, млеко, млечни напивки
во кои преовладува млеко, млечни производи,
павлака (млечни производи), прехрамбени масти,
путер, сусамово масло, сирење и сончиглед
(масло од сончоглед) за јадење
(111) 15659
(210) TM  2008/599

(111) 15650

(151) 19/03/2009

(210) TM  2008/587

(450) 30/04/2009
(732) General Mills, Inc. (a Delaware Corporation)

(450) 30/04/2009
(732) Или Марку
ул. ЈНА бр. 29 Дебар, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(220) 30/05/2008
(181) 30/05/2018

(220) 28/05/2008
(181) 28/05/2018

(151) 19/03/2009

Number One General Mills Boulevard, Minneapolis,
Minnesota 55426, US
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

UFS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 осигурување, финансиски работи, моне–
тарни работи, банкарство, банкарски услуги,
услуги на брз трансфер на пари, вложување
средства, гаранции, дебитни картички, заеми,
консултации по повод финансиски прашања,
кредитни агенции, кредитни картички, менување
(менувачници), монетарни дејности, патни
чекови (издавање патни чекови), посредување,
посредување на берза, посредување при
осигурување, сефови, средства (електронски
преносни средства), средства (вложување
средства), финансирање, финансиска анализа,
финансиски дејности, финансиски информации,
финансиски трансакции, финансиско управување,
штедилници, услуги на банкомати, испорака на
пари, примање на пари, он-лајн трансфер на пари,
он-лајн следење/проверка на трансфер на пари

15650

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушенo и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење; грицки на база на овошје

Trgovski marki
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(111) 15611

(151) 12/03/2009

(551) индивидуална

(210) TM  2008/600

(220) 30/05/2008

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(181) 30/05/2018
(450) 30/04/2009
(732) Tikkurila Oy
Kuninkaalantie 1, 01300 Vantaa, FI

(111) 15612

(151) 12/03/2009

(210) TM  2008/607

(220) 04/06/2008
(181) 04/06/2018

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)
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(450) 30/04/2009
(732) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

FEELINGS

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита
од ’рѓа и гниење на девото; материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни смоли,
метали во листови и во   право за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците
(111) 15610

REXONA INVISIBLE ICE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни; парфимерија, етерични масла,
козметика; колонски води, тоалетни води,
парфимирани спрејеви за тело; масла, креми
и лосиони за кожата; пена за бричење, гел за
бричење, лосиони за пред и после бричење; талкпудра; препарати за капење и туширање; лосиони
за коса; пасти за заби; немедицински препарати за
миење на устата; дезодоранси; антиперспиранти
за лична употреба; немедицински тоалетни
препарати

(151) 12/03/2009

(210) TM  2008/601

(220) 30/05/2008
(181) 30/05/2018
(450) 30/04/2009

(732) Tikkurila Oy
Kuninkaalantie 1, 01300 Vantaa, FI
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

VALTTI

(111) 15660

(151) 19/03/2009

(210) TM  2008/608

(220) 04/06/2008
(181) 04/06/2018
(450) 30/04/2009

(732) Kia Motors Corporation

(551) индивидуална

231, Yahgjae-dong, Seocho-gu, Seoul, KR

(510, 511)
кл. 2  бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита
од ’рѓа и гниење на девото; материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни смоли,
метали во листови и во право за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците
(111) 15625

(151) 12/03/2009

(210) TM  2008/602

(220) 02/06/2008
(181) 02/06/2018
(450) 30/04/2009

(732) Celgene Corporation
86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901,
US
(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУ–
ВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ   п.факс: 301, ул. 29
Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12   возила, особено: патнички автомобили,
камиони, автобуси, минибуси, автомобили со
четири тркала, комбиња, моноволуменски возила
(111) 15646

(151) 19/03/2009

(210) TM  2008/611

(220) 04/06/2008
(181) 04/06/2018
(450) 30/04/2009

(540)
(732) NGK SPARK PLUG CO., LTD.

PHARMION
Trgovski marki

at 14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City
467-8525, JP
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул. ”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетки носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апарати што се активираат
со парички, регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати гаснење пожар

(540)

LASER IRIDIUM
(551) индивидуална

кл. 38 телекомуникации

(510, 511)
кл. 7  апарати за стартување и нивна опрема како
дел од моторите со внатрешно согорување од
сите видови, имено свеќички, свеќички за палење,
чашки за свеќички, кабли за свеќички и свеќички
за бомбини
(111) 15647

(151) 19/03/2009

(210) TM  2008/612

(220) 04/06/2008

(111) 15702
(210) TM  2008/621

(450) 30/04/2009
at 14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City
467-8525, JP

(450) 30/04/2009
(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000 Скопје,
MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат  ул.”Максим Горки” бр.
18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

COSMO HOME

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

(220) 05/06/2008
(181) 05/06/2018

(181) 04/06/2018
(732) NGK SPARK PLUG CO., LTD.

(151) 20/03/2009

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

LASER PLATINUM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 апарати за стартување и нивна опрема како
дел од мотори со внатрешно согорување од сите
видови, имено свеќички, свеќички за палење,
чашки за свеќички, кабли за свеќички и свеќички
за бомбини
(111) 15701

кл. 38  телекомуникации

(151) 20/03/2009

(210) TM  2008/616

(220) 05/06/2008

(111) 15703

(151) 20/03/2009

(181) 05/06/2018

(210) TM  2008/622

(220) 05/06/2008

(450) 30/04/2009

(181) 05/06/2018

(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје

(450) 30/04/2009

ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000 Скопје,
MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат  ул.”Максим Горки” бр.
18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

АЛЛО ОД КОСМОФОН

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

COSMO OFFICE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   апарати и инструменти, научни, помо–
рски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,

15647

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
рски,

апарати и инструменти, научни, помо–
геодетски, електрични, фотографски,

Trgovski marki

Glasnik,

кинематографски, оптички за мерење, сигна–
лизација, контрола (инспекција), спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетки носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апарати што се активираат
со парички, регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати гаснење пожар
кл. 38 телекомуникации
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(540)

(591) зелена и бела
(551) индивидуална

(111) 15704

(151) 20/03/2009

(210) TM  2008/627

(220) 05/06/2008

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

(181) 05/06/2018
(450) 30/04/2009
(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000 Скопје,
MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат  ул. ”Максим Горки” бр.
18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

кл. 38 телекомуникации
(111) 15706
(210) TM  2008/629

(151) 20/03/2009
(220) 05/06/2008
(181) 05/06/2018
(450) 30/04/2009

(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје

(591) зелена и бела

ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000 Скопје,
MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти, научни, помо–
рски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетки носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апарати што се активираат
со парички, регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати гаснење пожар
кл. 38 телекомуникации

(540)

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

(111) 15705

(151) 20/03/2009

(210) TM  2008/628

(220) 05/06/2008
(181) 05/06/2018
(450) 30/04/2009

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

Trgovski marki

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

кл. 9 апарати и инструменти, научни, помо–
рски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетки носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апарати што се активираат
со парички, регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати гаснење пожар
кл. 38 телекомуникации

15706

230 Glasnik, 16/2 str. 136-254 april 2009 Skopje

(111) 15708

(151) 20/03/2009

(210) TM  2008/630

(220) 05/06/2008

со парички, регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати за гаснење пожар

(181) 05/06/2018

кл. 38 телекомуникации

(450) 30/04/2009
(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000 Скопје,
MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат   ул. ”Максим Горки”
бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

(111) 15710

(151) 20/03/2009

(210) TM  2008/632

(220) 05/06/2008
(181) 05/06/2018
(450) 30/04/2009

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

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

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

кл. 38  телекомуникации
(111) 15707

(151) 20/03/2009

(210) TM  2008/631

(220) 05/06/2008
(181) 05/06/2018

кл. 38  телекомуникации

(450) 30/04/2009
(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000 Скопје,
MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат   ул. ”Максим Горки”
бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(111) 15657

(151) 19/03/2009

(210) TM  2008/633

(220) 05/06/2008
(181) 05/06/2018
(450) 30/04/2009

(732) Biogen Idec MA Inc. Massachusetts Corporation

(540)

14 Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts
02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, светло зелна и бела

CREXEL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти, научни, помо–
рски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетки носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апарати што се активираат

15708

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати што се употребуваат
за превенција, дијагноза и лекување на онколошки
заболувања; фармацевтски препарати што се
употребуваат за превенција, дијагноза и лекување
на имунолошки заболувања

Trgovski marki

Glasnik,
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(111) 15658

(151) 19/03/2009

(551) индивидуална

(210) TM  2008/634

(220) 05/06/2008

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(181) 05/06/2018
(450) 30/04/2009
(732) Biogen Idec MA Inc. Massachusetts Corporation
14 Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts
02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

231

(111) 15685

(151) 20/03/2009

(210) TM  2008/641

(220) 09/06/2008
(181) 09/06/2018
(450) 30/04/2009

(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

LUMILANCE

(540)

(551) индивидуална

XTRA DAYFLAT

(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати што се употребуваат
за превенција, дијагноза и лекување на онколошки
заболувања; фармацевтски препарати што се
употребуваат за превенција, дијагноза и лекување
на имунолошки заболувања
(111) 15616

(151) 12/03/2009

(210) TM  2008/639

(220) 09/06/2008
(181) 09/06/2018
(450) 30/04/2009

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

ORLANDO
(510, 511)
кл. 12  моторни возила за движење по земја имено
автомобили, спортско корисни возила (SUV),
камиони, ванови (комбиња), во меѓународната
класа 12
(111) 15626

(151) 06/03/2009

(210) TM  2008/640

(220) 09/06/2008
(181) 09/06/2018
(450) 30/04/2009

(732) TALECRIS BIOTHERAPEUTICS, Inc.
79 T.W. Alexander Drive, 4101 Research Commons,
research Triangle Park NC 27709, US
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје   ул
Македонски” 12, 1000, Скопје

PLASBUMIN
Trgovski marki

(510, 511)
кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски   и оптички апарати и инструменти,
како и апарати и инструменти за вагање, мерење,
сигнализација, контрола (инспекција ), за помош
(спасување) и за обука; апарати и инструменти
за управување, преспојување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контролирање
на електричната струја; апарати за снимање,
пренос, обработка и репродукција на звук, слика
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 неснимени
носачи на податоци (вклучени во класата 9);
компјутерски програми (сочувани); електронски
снимени податоци (можат да се превземаат
даунлодираат); електронски публикации (можат
да се превземат, даунлодираат)
кл. 16   печатарски производи; фотографии;
канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за учење и инструкции (освен апарати)

(551) индивидуална

(540)

(551) индивидуална

.”Александар

кл. 35  огласување; деловно управување; водење
комерцијални работи; собирање, систематизација,
компилација и економска анализа на податоци и
информации во компјутерски бази на податоци;
услуги на малопродажба (воедно по пат на
интернет и останати комуникациски мрежи),
врзано со стоки од класите 9 и 16
кл. 37  изградба; услуги на поставување; поправка
и одржување на   компјутери и телекомуникациска
опрема
кл. 38   телекомуникации; новински агенции;
изнајмување опрема за телекомуникации; инфо–
рмации за телекоминикации
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување
и дизајнирање врзано за истото; индустриска
анализа и услуги на истражување; дизајн и
развој на компјутерски хардвер, софтвер и бази
на податоци; одржување на софтвер; технички
консултации; услуга на потхранување електронски
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податоци; изнајмување опрема за обработка на
податоци; дизајнирање веб-страници за други

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

лиценцирање право од индустриска
кл. 45
сопственост

(540)

(111) 15620

(151) 12/03/2009

(210) TM  2008/643

(220) 10/06/2008
(181) 10/06/2018
(450) 30/04/2009

(732) Brown-Forman Corporation a Delaware, USA
corporation
850 Dixie Highway, Louisville, Kentucky 40210,
US

(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

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

CHAMBORD

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни напитоци, вклучително дестили–
рани алкохоли
(111) 15623

(151) 12/03/2009

(210) TM  2008/644

(220) 10/06/2008
(181) 10/06/2018

кл. 25  облека, обувки и капи
(111) 15624
(210) TM  2008/652

Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New
Jersey 08540, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(220) 11/06/2008
(181) 11/06/2018

(450) 30/04/2009
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a Delaware Limited
Liability Company,

(151) 06/03/2009

(450) 30/04/2009
(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)

REALIZE THE POSSIBILITIES
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 16 печатени материјали имено, билтени, бро–
шури, летоци, дисплеи и постери од областа на
остоми негата, негата на кожата и нега на рани
кл. 44 медицински информациони услуги имено,
обезбедување информации за лекари, про–
фесионалци за нега на здравјето, и пациенти на
тема на остоми негата, нега на кожата и нега на
рани
(111) 15713
(210) TM  2008/646

OUR WORLD IS WHAT WE MAKE OF IT

(151) 20/03/2009

(510, 511)
кл. 16   печатени материјали имено, билтени,
брошури, летоци, дисплеи и постери од областа
на остоми негата, негата на кожата и нега на
рани
кл. 44  медицински информациони услуги имено,
обезбедување информации за лекари, про–
фесионалци за нега на здравјето, и пациенти на
тема на остоми негата, нега на кожата и нега на
рани; обезбедување он-лајн информации на тема
на остоми негата, нега на кожата и нега на рани

(220) 10/06/2008
(181) 10/06/2018
(450) 30/04/2009

(732) „DJORDANS” OOD
Otets Paisii Str., No. 38 6300 Haskovo, BG

15620
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(111) 15709

(151) 20/03/2009

(210) TM  2008/653

(220) 12/06/2008
(450) 30/04/2009

(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје

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

кл. 10 остоми уреди и направи вклучително
кеси, направи за рабењe кожни бариери, и
делови и опрема за нив; уреди за собирање за
инконтинентни пациенти и делови и опрема за нив;
направи за уринарна и фекална инконтиненција

ALLO OD COSMOFON
(551) индивидуална

кл. 16   печатени материјали, имено, билтени,
брошури, летоци, дисплеи и постери од областа
на остоми негата, нега на кожата и нега на рани

(510, 511)

(111) 15622
(210) TM  2008/654
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кл. 5 производи за нега на рани и ракување со
рани, имено, хируршки бандажери и завои за рани;
бариери за кожа; полначи за рани; медицински
локални креми за кожа, гелови, средства за
чистење и лосиони што се употребуваат во врска
со нега на раните

ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000 Скопје,
MK

кл. 38  телекомуникации

str. 136-254 april 2009 Skopje

заштитни бариери за кожа, имено, масти и
локални спрејови, производи за чистење  тело и
шампони; масти за чистење, дезодоризирање и
навлажнување на кожата; лосиони за кожа; и крпи
за бањање импегнирани со средства за чистење,
навлажнувачи на кожа

(181) 12/06/2018

кл. 9   апарати и инструменти, научни, помо–
рски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетки носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апарати што се активираат
со парички, регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати гаснење пожар

16/2

кл. 44   медицински информациони услуги,
имено, обезбедување информации за лекари,
професионалци за нега на здравјето, и пациенти
на тема на остоми негата, негата на кожата, и нега
на рани; обезбедување он-лајн информации на
тема на остоми негата, нега на кожата и нега на
рани
(111) 15621

(151) 12/03/2009

(210) TM  2008/655

(220) 12/06/2008
(181) 12/06/2018
(450) 30/04/2009

(151) 12/03/2009
(220) 12/06/2008
(181) 12/06/2018
(450) 30/04/2009

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

(732) Bristol-Myers Squibb Company,
corporation

345 Park Avenue, New York, New York 10154, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

ONGLYZA

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

a Delaware

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски препарати за човечка
употреба
(111) 15668
(210) TM  2008/657

(151) 19/03/2009
(220) 12/06/2008
(181) 12/06/2018
(450) 30/04/2009

(732) Petroleos de Portugal - PETROGAL, S.A.
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   немедицински производи за нега на
кожата во форма на течност, крема или пудра,
имено, креми за лице; производи за чистење на
кожата, раствори и концентрати за перинеално
чистење, дезодоризирање и навлажнување;

Trgovski marki

Rua Tomas da Fonseca, Torre C, Edificio GALP,
P-1600-209 Lisboa, PT
(740) СД
ПЕТОШЕВИЌ
ДОО
ДРУШТВО
ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕ–
ЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ   п.факс:
301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000
Скопје

15668
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(540)

(111) 15665

(151) 19/03/2009

(210) TM  2008/987

(220) 07/08/2008
(181) 07/08/2018
(450) 30/04/2009

(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
ул.Димитрие Чуповски 2, 1000 Скопје, MK
(551) индивидуална

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

(510, 511)
индустриски масти и масла; мазива,
кл. 4
соединенија за собирање   прашина и врзување;
горива (вклучително и течни горива за мотори)
и материи за осветлување; свеќи и фитили
(осветлување)
(111) 15609

(151) 04/03/2009

(210) TM  2008/658

(220) 13/06/2008
(181) 13/06/2018
(450) 30/04/2009

(732) MITSUBISHI
KAISHA

JIDOSHA

KOGYO

KABUSHIKI

33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

MIVEC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 мотори за копнени возила
(111) 15614

(151) 12/03/2009

(210) TM  2008/980

(220) 06/08/2008
(181) 06/08/2018
(450) 30/04/2009

(732) Gianfranco Ferre S.p.A.
Via Pontaccio, 21, 20121 Milano, IT
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

GF FERRE’
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, што не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења,  часовници
и хронометриски инструменти

15609

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   производи за телекомуникација и инфо–
рмативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
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кл. 16 знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишни, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35   услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот на
производни процеси, хемиски материи со мирис на
темјанушки, кожа (креми за кожни производи), кожа
(креми за чистење на кожата), кожа (препарати за
чистење на кожни производи), кожа (производи за
заштита на кожата), кожни производи (средства за
чистење на кожни производи), козметика (украсни
детали за козметичка употреба), лепила врз
основа на скроб, лосион за козметичка употреба,
лустра /масти/ за подови, шамичиња натопени
во козметички лосиони, масла за чистење,
масла /етерични масла/, масло (бадемово
масло), масло за козметичка употреба, мириси
/парфеми/, моливи (за козметичка употреба),
мошус /парфимерија/, оживување на бои (хемиски
производи за оживување на боите) за употреба во
домаќинството, смекнувачи, освежување (сапуни
за освежување), отнување на одводни цевки
(препарати за отнување на одводните цевки), очи
(хартиени помагала за шминкање на очите), памук
за козметичка употреба, парфимирање алишта
(производи за парфимирање на алиштата),
перење (средства за белење), перење (средства
за перење), перење алишта (правила за перење),
перење /чистење/ (производи за чистење со
триење), плавење (средства за плавење на
алиштата), плавец за полирање (камен од
вулканско потекло), платно (брусно платно),
полирање (брусна хартија за полирање), полирање
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(камен за полирање), полирање (камења за
полирање), полирање (платнена шмиргла),
полирање (препарати за полирање), растворувачи
за бои, сапуни, сапуни за дезинфекција, сапуни
за дезодорирање, сапуни за миење, сапуни за
оживување на бојата на текстилот, сапуни против
потење, сјаење (производи за постигнување
сјај), сјај (производи за постигнување сјај), скроб
/штирка/, сода (раствор за перење /лукшија/),
сода за белење алишта, соли за белење, соли за
капење /не се за медицинска употреба/, средства
за отстранување каменец /за домаќинството/,
стакла на автомобили (течности за перење на
автомобилски стакла), стаклена хартија /шмиргла
за хартија/, стапала (сапуни против потење на
стапалата), стапчиња обложени со памук за
козметичка употреба, статички електрицитет
(средства за неутрализација на статичкиот
електрицитет) за домаќинство, терпентан /сред–
ство за одмастување/, тоалетни производи,
тоалетни производи /против потење/, трепки
(козметички производи за трепки), дамки (средства
за чистење дамки), дамки од мрснотии (производи
за чистење дамки од мрснотии) (различни од
оние што се користат во текот на процесот на
производството), хартија за полирање /мазнење/,
хидроген (водороден пероксид) за козметичка
употреба, чевли (креми за чевли), чевли (лустра
за чевли), чистење (производи за чистење),
шампони, штирка за мазнење (пеглање), бришачи
за раце /хартиени/, хигиенска хартија, бришење
(производи за бришење)
кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна
технологија имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
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безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжичии
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41  услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
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престави во живо
кл. 42 услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(111) 15666
(210) TM  2008/988

(151) 19/03/2009
(220) 07/08/2008
(181) 07/08/2018
(450) 30/04/2009

(732) 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. 9 производи за телекомуникација и инфо–
рмативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
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за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16 знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишни, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35 услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
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оние што се користат во медицината или во текот на
производни процеси, хемиски материи со мирис на
темјанушки, кожа (креми за кожни производи), кожа
(креми за чистење на кожата), кожа (препарати за
чистење на кожни производи), кожа (производи за
заштита на кожата), кожни производи (средства за
чистење на кожни производи), козметика (украсни
детали за козметичка употреба), лепила врз
основа на скроб, лосион за козметичка употреба,
лустра /масти/ за подови, шамичиња натопени
во козметички лосиони, масла за чистење,
масла /етерични масла/, масло (бадемово
масло), масло за козметичка употреба, мириси
/парфеми/, моливи (за козметичка употреба),
мошус /парфимерија/, оживување на бои (хемиски
производи за оживување на боите) за употреба во
домаќинството, смекнувачи, освежување (сапуни
за освежување), отнување на одводни цевки
(препарати за отнување на одводните цевки),
очи (хартиени помагала за шминкање на очите),
памук за козметичка употреба, парфимирање
алишта (производи за парфимирање на
алиштата), перење (средства за белење), перење
(средства за перење), перење алишта (правила
за перење), перење /чистење/ (производи за
чистење со триење), плавење (средства за
плавење на алиштата), плавец за полирање
(камен од вулканско потекло), платно (брусно
платно), полирање (брусна хартија за полирање),
полирање (камен за полирање), полирање (камења
за полирање), полирање (платнена шмиргла),
полирање (препарати за полирање), растворувачи
за бои, сапуни, сапуни за дезинфекција, сапуни
за дезодорирање, сапуни за миење, сапуни за
оживување на бојата на текстилот, сапуни против
потење, сјаење (производи за постигнување
сјај), сјај (производи за постигнување сјај), скроб
/штирка/, сода (раствор за перење /лукшија/),
сода за белење алишта, соли за белење, соли за
капење /не се за медицинска употреба/, средства
за отстранување каменец /за домаќинството/,
стакла на автомобили (течности за перење на
автомобилски стакла), стаклена хартија /шмиргла
за хартија/, стапала (сапуни против потење на
стапалата), стапчиња обложени со памук за
козметичка употреба, статички електрицитет
(средства за неутрализација на статичкиот
електрицитет) за домаќинство, терпентан /сред–
ство за одмастување/, тоалетни производи,
тоалетни производи /против потење/, трепки
(козметички производи за трепки), дамки (средства
за чистење дамки), дамки од мрснотии (производи
за чистење дамки од мрснотии) (различни од
оние што се користат во текот на процесот на
производството), хартија за полирање /мазнење/,
хидроген (водороден пероксид) за козметичка
употреба, чевли (креми за чевли), чевли (лустра
за чевли), чистење (производи за чистење),
шампони, штирка за мазнење (пеглање), бришачи
за раце /хартиени/, хигиенска хартија, бришење
(производи за бришење)
кл. 38  услуги на телекомуникација и информативна
технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
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услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжичии
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41  услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
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продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42   услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
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(732) 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. 9 производи за телекомуникација и инфо–
рмативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16 знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишни, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
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на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35 услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси, хемиски материи со мирис
на темјанушки, кожа (креми за кожни производи),
кожа (креми за чистење на кожата), кожа
(препарати за чистење на кожни производи), кожа
(производи за заштита на кожата), кожни производи
(средства за чистење на кожни производи),
козметика (украсни детали за козметичка
употреба), лепила врз основа на скроб, лосион за
козметичка употреба, лустра /масти/ за подови,
шамичиња натопени во козметички лосиони,
масла за чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,
мириси /парфеми/, моливи (за козметичка
употреба), мошус /парфимерија/, оживување на
бои (хемиски производи за оживување на боите)
за употреба во домаќинството, смекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
одводните цевки), очи (хартиени помагала
за шминкање на очите), памук за козметичка
употреба, парфимирање алишта (производи за
парфимирање на алиштата), перење (средства за
белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартија за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни
за дезинфекција, сапуни за дезодорирање,
сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата
на текстилот, сапуни против потење, сјаење
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(производи за постигнување сјај), сјај (производи за
постигнување сјај), скроб /штирка/, сода (раствор
за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли
за белење, соли за капење /не се за медицинска
употреба/, средства за отстранување каменец /за
домаќинството/, стакла на автомобили (течности
за перење на автомобилски стакла), стаклена
хартија /шмиргла за хартија/, стапала (сапуни
против потење на стапалата), стапчиња обложени
со памук за козметичка употреба, статички
електрицитет (средства за неутрализација
на статичкиот електрицитет) за домаќинство,
терпентан /средство за одмастување/, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), дамки
(средства за чистење дамки), дамки од мрснотии
(производи за чистење дамки од мрснотии)
(различни од оние што се користат во текот на
процесот на производството), хартија за полирање
/мазнење/, хидроген (водороден пероксид) за
козметичка употреба, чевли (креми за чевли),
чевли (лустра за чевли), чистење (производи
за чистење), шампони, штирка за мазнење
(пеглање), бришачи за раце /хартиени/, хигиенска
хартија, бришење (производи за бришење)
кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна
технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
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мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжичии
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41  услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
филмови за прикажување во кина; театарски и
кино изведби, анимирани и во живо; дистрибуција
на програма во живо, комедии, мјузикли и драмски
програми, документарни програми, спортски
настани и анимирани филмови за прикажување
во кина; прикажување програма во живо, комедии,  
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани филмови
за прикажување во кина; пружање информации
за забави по пат на глобална компјутерска
мрежа; пружање едукативни информации по пат
на глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42   услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски

Trgovski marki

Glasnik,

мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(111) 15613

(151) 12/03/2009

(210) TM  2008/1002

(220) 07/08/2008
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(540)

MOTOACTV
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 телефони, мобилни телефони, двосмерни
радио уреди, радио примо-предаватели, лични
дигитални потсетници, преносливи аудио и
видео плеери, особено МПЗ плеери, дигитални
аудио плеери, и мултимедијални плеери; уреди
за електронски пораки во вид на преносливи
телекомуникациски
уреди
за
моментално
пренесување на пораките; рачни уреди за игри
во вид на рачни единици за играње електронски
игри за употреба со надворешен екран или
монитор; електронски камери, особено дигитални
камери, видео камери; компјутерски софтвер за
електронско трговско работење кој му овозможува
на корисникот безбедно да праќа нарачки и
да врши исплата во областа на електронските
деловни трансакции преку глобална компјутерска
мрежа, телекомуникациска мрежа или безжични
сигнали што се генерираат со телекомуникациска
опрема вклучително радиој модеми; единици за
глобално позиционирање, батерии, полначи за
батерии и адаптери за напон

(181) 07/08/2018
(450) 30/04/2009
(732) ФОРТУНА ДОО СКОПЈЕ

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

ул. Лазар Поп Трајков бб 1000 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

16/2

(111) 15655

(151) 20/03/2009

(210) TM  2008/1084

(220) 18/08/2008
(181) 18/08/2018
(450) 30/04/2009

(732) Encysive Pharmaceuticals Inc.

(551) индивидуална

4848 Loop Central Drive Suite 700, Houston, TX
77081, US

(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
на: метални градежни материјали, жици и кабли,
браварски производи, мали метални производи,
метални цевки, земјоделски направи, рачни алати
и направи, метални цевки и вентили, инсталации
за парно греење и водовод, пластични цевки и
електроди за заварување
(111) 15643

(151) 13/03/2009

(210) TM  2008/1081

(220) 18/08/2008
(181) 18/08/2018
(450) 30/04/2009

(300) 77/438461  02/04/2008  US
(732) Motorola, Inc., a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, IL 60196,
US

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

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

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

Trgovski marki
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(111) 15627

(151) 13/03/2009

(111) 15690

(151) 20/03/2009

(210) TM  2008/1106

(220) 20/08/2008

(210) TM  2008/1118

(220) 21/08/2008

(181) 20/08/2018

(181) 21/08/2018

(450) 30/04/2009
(732) Skechers U.S.A., Inc. II a Delaware corporation
228 Manhattan Beach Blvd. Manhattan Beach,
California 90266, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/04/2009
(732) Года Горан
ул. „Илија Димовски” 5-б, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25   обувки и облека; облека имено, горни
делови, маици, блузи, Т-маици, пуловери (како
делови, делови од тренерки), спортски џемпери
(жерсеи), џемпери, долни делови, панталони
(trousers), панталони (рants), панталони за потење,
куси панталони, џакети (јакни), капути (мантили),
зимски капути, пуловери, џемпери, фустани,
здолништа, облека за плажа, костуми за капење,
долна облека, женска долна облека, облека за
глава, шапки, капи, капички, визори, врски, чорапи,
ремени, ракавици, шалови и стегачи
(111) 15628

(151) 13/03/2009

(210) TM  2008/1111

(220) 21/08/2008
(181) 21/08/2018
(450) 30/04/2009

(732) Bayer HelathCare LLC
100 Bayer Road, Pittsburgh, Pennsylvania 15205,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   медицински дијагностички реагенси за
анализа на телесни флуиди
кл. 10 медицински дијагностички инструменти за
анализа на телесни флуиди; медицински уреди за
добивање примероци од крв; касети што содржат
реагенси

15627

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, карти за играње,
печатарски букви, каталози, проспекти, амбалажа
(хартија за амбалажа), бележници, влезници,
билети, возни билети, уплатници, вреќички /об–
вивки, џебови/; за амбалажирање /од хартија или
пластичен материјал/, градежништво (градежми
макети), графички прикази, графички слики,
графички цртежи, етикети (рачни апарати за
ставање етикети), листови /хартиени производи/,
натписни плочки од хартија или картон, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, проспекти, публи–
кации, самолепливи траки за производи од хартија
за домаќинство, шаблони /хартиени производи/
кл. 35   водење дејност (служби за давање
совети за водење одделни дејности), дејности
(консултации за водење на дејностите), дејности
(професионални
консултации),
изнајмување
рекламен простор, јавно мислење (испитување на
јавното мислење), објавување рекламни текстови,
огласување и рекламирање, организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите), плакатирање и огласување, промо–
ција (продажба за трето лице), пропагандни
дејности, проучување на пазарот (марке–
тинг), рекламна документација (уредување на
рекламна документација), рекламна хроника,
рекламни огласи (ширење на рекламни огласи),
водење на комерцијални работи, комерцијална
администрација, канцелариски-работи, ширење
рекламен
материјал
/трактати, проспекти,
печатени примероци/
кл. 41   спортски и културни активности, забава,
информации за забава, игри за пари, клубови
(услуги на клубови) /забава/, коцкарници /игри/
(услуги на коцкарниците), казина, лотарии,
организирање лотарии, организирање натпревари,
обложувалници, слободно време (услуги врзани
за исполнување на слободното време), услуги за
игри обезбедени on-line по пат на компјутерска
мрежа
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(111) 15631

(151) 13/03/2009

(210) TM  2008/1121

(220) 22/08/2008
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(540)

STILETTO

(181) 22/08/2018
(450) 30/04/2009
(732) GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation
organized and existing under the laws of the State
of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

CHEVROLET MALIBU
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12  моторни возила за движење по земја, имено
автомобили
(111) 15656
(210) TM  2008/1129

(151) 20/03/2009
(220) 22/08/2008
(181) 22/08/2018
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(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 му овозможува
на корисникот безбедно да праќа нарачки и
да врши исплата во областа на електронските
деловни трансакции преку глобална компјутерска
мрежа, телекомуникациска мрежа или безжични
сигнали што се генерираат со телекомуникациска
опрема вклучително радио модеми; единици за
глобално позиционирање, батерии, полначи за
батерии и адаптери за напон
кл. 38
услуги на безжична телефонија и
електронски пренос на податоци и документи
по пат на комуникациски мрежи и глобални
компјутерски мрежи

(450) 30/04/2009
(732) NGK SPARK PLUG CO., LTD.
at 14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City
467-8525, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7   апарати за стартување и нивна опрема
како дел од мотори со внатрешно согорување од
сите видови имено свеќички, свеќички за палење,
чашки за свеќички, кабли за свеќички и свеќички
за бомбини
(111) 15633

(151) 13/03/2009

(210) TM  2008/1130

(220) 25/08/2008
(181) 25/08/2018
(450) 30/04/2009

(732) Motorola,Inc., a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,IL 60196,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

Trgovski marki

15656

244 Glasnik, 16/2 str. 136-254 april 2009 Skopje

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
15533
15577
15648
кл. 2

15533
15546
15547
15610
15611

кл. 3

15512
15532
15533
15553
15556
15561
15562
15563
15566
15567
15576
15594
15612
15615
15622
15635
15648
15693
15694
15695

кл. 4

15512
15533
15636
15637
15668
15700

кл. 5

15533
15534
15537
15543
15545
15548
15568
15587

Pregledi

(510)            (111)
15617
15619
15621
15622
15625
15626
15628
15634
15644
15645
15648
15651
15655
15657
15658
15689
15693
15697
15711
15712
15717
кл. 6 15531
15533
15540
15552
15718
кл. 7

15510
15511
15533
15551
15569
15646
15647
15656
15672

кл. 8

15533

кл. 9

15510
15511
15512
15514
15533
15538
15546

(510)            (111)
15547
15574
15588
15589
15599
15633
15639
15643
15661
15662
15663
15664
15665
15666
15667
15669
15670
15671
15672
15673
15674
15675
15676
15677
15678
15679
15680
15681
15682
15683
15685
15686
15687
15688
15698
15699
15701
15702
15703
15704
15705
15706
15707
15708
15709
15710
Trgovski marki

Glasnik,

(510)            (111)
кл. 10 15533
15550
15619
15622
15628
15645
15648
15651
кл. 11 15509
15510
15511
15533
15546
15547
кл. 12 15510
15511
15533
15536
15572
15609
15616
15631
15638
15660
15672
15684
кл. 13 15533
кл. 14 15512
15531
15533
15595
15614
15635
15686
кл. 15 15533
15699
кл. 16 15512
15523
15525
15533
15541
15546
15547
15588
15589
15597
15607
15622
15623
15624
15629
15630
15645
Trgovski marki

(510)            (111)
15661
15662
15663
15664
15665
15666
15667
15669
15670
15671
15673
15674
15675
15676
15677
15678
15679
15680
15681
15682
15683
15685
15686
15687
15688
15690
15693
15715
кл. 17 15533
15672
кл. 18 15513
15525
15533
15598
15601
15635
15686
15713
15714
кл. 19 15533
15546
15547
15552
15718
кл. 20 15533
15550
15560
кл. 21 15533
15693
кл. 22 15507
15533
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(510)            (111)
15713
кл. 23 15533
кл. 24 15507
15512
15525
15533
15549
15601
кл. 25 15507
15513
15525
15533
15549
15588
15589
15592
15596
15598
15601
15627
15629
15630
15635
15686
15699
15713
кл. 26 15512
15533
кл. 27 15533
кл. 28 15507
15512
15516
15525
15533
15549
15588
15589
15601
15686
кл. 29 15518
15519
15520
15521
15522
15533
15542
15544
15554
15571
15584
Pregledi
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(510)            (111)
15586
15591
15618
15632
15659
кл. 30 15504
15508
15533
15544
15554
15564
15565
15570
15586
15602
15603
15604
15605
15606
15632
15640
кл. 31 15533
15542
15557
15591
кл. 32 15505
15518
15519
15520
15521
15524
15526
15533
15580
15581
15582
15583
15585
15686
кл. 33 15505
15533
15535
15620
15692
кл. 34 15533
15555
15558
15696
кл. 35 15502
15504
15509
Pregledi

(510)            (111)
15510
15511
15512
15513
15516
15523
15525
15528
15529
15530
15533
15539
15544
15546
15547
15564
15565
15570
15575
15577
15578
15579
15586
15588
15589
15591
15597
15598
15600
15601
15608
15613
15640
15652
15653
15654
15661
15662
15663
15664
15665
15666
15667
15669
15670
15671
15673
15674
15675
15676
15677
15678
15679
15680
15681
15682
15683

(510)            (111)
15684
15685
15686
15687
15688
15690
15691
15715
15717
15718
кл. 36 15510
15511
15533
15546
15547
15588
15589
15590
15649
15650
15651
15652
15686
15687
15688
кл. 37 15510
15511
15533
15536
15546
15547
15572
15573
15588
15589
15638
15685
15686
15687
15688
15691
15699
15718
кл. 38 15514
15530
15533
15539
15588
15589
15633
15639
15643
15661
15662
Trgovski marki

Glasnik,

(510)            (111)
15663
15664
15665
15666
15667
15669
15670
15673
15674
15675
15676
15677
15678
15679
15680
15681
15682
15683
15685
15686
15687
15688
15701
15702
15703
15704
15705
15706
15707
15708
15709
15710
15716
кл. 39 15501
15503
15506
15533
15546
15547
15572
15590
15691
кл. 40 15510
15511
15531
15533
15546
15547
15653
кл. 41 15502
15507
15510
15511
15516
Trgovski marki

(510)            (111)
15517
15523
15525
15527
15528
15529
15530
15533
15546
15547
15559
15578
15579
15588
15589
15593
15597
15629
15630
15641
15642
15648
15651
15653
15661
15662
15663
15664
15665
15666
15667
15669
15670
15671
15673
15674
15675
15676
15677
15678
15679
15680
15681
15682
15683
15690
15715
15716
кл. 42 15510
15511
15514
15515
15533
15539
15588
15589
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(510)            (111)
15641
15642
15653
15661
15662
15663
15664
15665
15666
15667
15669
15670
15671
15672
15673
15674
15675
15676
15677
15678
15679
15680
15681
15682
15683
15685
15686
15687
15688
15691
15718
кл. 43 15508
15516
15518
15519
15520
15521
15533
кл. 44 15517
15533
15559
15622
15623
15624
15648
15651
15711
15712
кл. 45 15503
15506
15517
15533
15559
15578
Pregledi
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(510)            (111)
15579
15651
15685
15686
15687
15688

Pregledi

(510)            (111)

(510)            (111)

Trgovski marki

Glasnik,
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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

Pfizer Products Inc., a corporation 		
organized and existing under the laws of
the State of Connecticut
15689
(210) MK/T/ 2002/151
KARELIA TOBACCO COMPANY INC
15696
MK/T/ 2002/588
Masonite International Corporation
15552
MK/T/ 2002/925
VINA CONCHA Y TORO S.A.
15692
MK/T/ 2006/1040
Стопанска интересна заедница 		
ЗДРУЖЕНИ АПТЕКИ 				
МАКЕДОНИЈА Скопје
15648
MK/T/ 2006/1066
Друштво за оперативен лизинг 		
МАКЛЕАСЕ ДОО Скопје
15503
MK/T/ 2006/1234
Лупчо Каров
15502

MK/T/ 2006/829

ЛОГОС ПЛУС АБЦ ДООЕЛ
15593
MK/T/ 2006/898
Друштво за производство, трговија и
услуги МЕДИА ДОО експорт-импорт
15532
MK/T/ 2007/1017
CHR. HANSEN A/S
15557

MK/T/ 2007/1018

Друштво за транспорт, трговија и услуги
МОНО ТРЕЈД експорт-импорт ДОО Скопје
15508
MK/T/ 2007/1034
JOHNSON & JOHNSON
15515
MK/T/ 2007/1037
Deutsche Telekom AG
15686
MK/T/ 2007/1039
ВИСТА ГРОУП
15514

MK/T/ 2007/1048

Johnson Controls Technology Company
15511
MK/T/ 2007/1063

Trgovski marki

ЕВРОПА А.Д. - Скопје
15606
MK/T/ 2007/1080
А.Д. “ЕВРОПА” - СКОПЈЕ
15602
MK/T/ 2007/1081
А.Д. “ЕВРОПА” - СКОПЈЕ
15603
MK/T/ 2007/1082
А.Д. “ЕВРОПА” - СКОПЈЕ
15604
MK/T/ 2007/1083
А.Д. “ЕВРОПА” - СКОПЈЕ
15605
MK/T/ 2007/1084
Lipa Mill d.d.
15541

MK/T/ 2007/1117

Дан-Фоам, АПС
15550

MK/T/ 2007/1118

Сиденор (Sidenor A.E.) Индустрија за
преработка на железо А.Д.
15540
MK/T/ 2007/1130
EURODRIVE SERVICES AND 			
DISTRIBUTION N.V.
15572
MK/T/ 2007/1187
ФАРМА КОРП
15587

MK/T/ 2007/1189

ФАРМА КОРП
15568

MK/T/ 2007/1190

Forest Laboratories UK Ltd.
15543
MK/T/ 2007/1194
Друштво за производство, трговија и
услуги ДИЕМ-ГП ДОО Гевгелија 		
and ДПУ ‘’ ДИЕМ-ГП ‘’ ДОО 			
Гевгелија - преставништво Скопје
15542
MK/T/ 2007/1196
Друштво за трговија на мало и големо
КАМ ДОО
15586
MK/T/ 2007/1198
Red. Com, Inc.
15538

MK/T/ 2007/1200

A. NATTERMANN & CIE. GmbH
15634
MK/T/ 2007/1202
Pregledi
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ЕВН Електростопанство на Македонија,
Акционерско друштво за дистрибуција и
снабдување со електрична енергија,
Скопје
15691
MK/T/ 2007/1214
Индустрија за млеко, млечни производи
и сокови акционерско друштво МЛЕКАРА
Битола
15571
MK/T/ 2007/1236
British American Tobacco (Brands) Limited
15558
MK/T/ 2007/1242
Поента плус дооел Скопје
15539
MK/T/ 2007/1249
Друштво за производство, промет и
услуги Мессаге ДООЕЛ Скопје
15528
MK/T/ 2007/1250

Акционерско друштво за приредување
на игри на среќа и забавни игри 		
ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА, Скопје
15516
MK/T/ 2007/516
LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO
FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A.
15548
MK/T/ 2007/574
LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO
FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A.
15537
MK/T/ 2007/575
BADEL 1862 d.d.
15535

MK/T/ 2007/580

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
15545
MK/T/ 2007/595
ДТУ П.И.К.КО ДООЕЛ увоз-извоз
15640
MK/T/ 2007/655

Друштво за производство, промет и
услуги Мессаге ДООЕЛ Скопје
15529
MK/T/ 2007/1251

Друштво за оперативен лизинг 		
МАКЛЕАСЕ ДОО Скопје
15506
MK/T/ 2007/658

Марија Враживирска
15570
MK/T/ 2007/1259

Carlson Marketing Worldwide, Inc.
15654
MK/T/ 2007/661

Арбен Раткоцери and Лирим Дулови
15597 MK/T/ 2007/1261
Деан Шкартов
15531

MK/T/ 2007/179

Аднан Ајдини;
Африм Азири;
Aрбен Ајдини and
Башким Азири
15527

Manpower Inc.
15671

MK/T/ 2007/180

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
15694
MK/T/ 2007/704

ЈОНЧЕ АРСЕВ
15590

MK/T/ 2007/231

Mobile Telecommunications Company (KSC)
15639
MK/T/ 2007/834

MK/T/ 2007/70

Глобал Mедиа ДООЕЛ Скопје
15523 MK/T/ 2007/232

CASTROL LIMITED
15700

J.S. STAEDTLER GmbH & Co. KG,
15607
MK/T/ 2007/379

Друштво за трговија на мало и големо
КАМ ДОО
15585
MK/T/ 2007/845

ФАРМАЦЕВСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА “АЛКАЛОИД” А.Д. - 		
СКОПЈЕ, Ц.О.
15697
MK/T/ 2007/45
RE/MAX International, Inc.
15652
MK/T/ 2007/453
Друштво за трговија и услуги АУРЕА ДОО
увоз-извоз Гостивар
15615
MK/T/ 2007/502
Pregledi

MK/T/ 2007/841

ДООЕЛ МЕБЕЛ-ВИ ОД ВИНИЦА
15560
MK/T/ 2007/857
AД “ЈАКА-80” Радовиш
15534
MK/T/ 2007/862
Здружение на граѓани за промоција и
унапредување на спортот ГЛОБАЛ Скопје
15525
MK/T/ 2007/879
Trgovski marki

Glasnik,

Unilever N.V.
15695

MK/T/ 2007/880
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Года Горан
15690
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MK/T/ 2008/1118

ПРИНЦИП КОМЕРЦ ДООЕЛ
15591
MK/T/ 2007/884

Elan Pharma International Limited
15644
MK/T/ 2008/112

Златевски Љубиша
15524
15526

GENERAL MOTORS CORPORATION a
corporation organized and existing under
the laws of the State of Delaware
15631
MK/T/ 2008/1121

MK/T/ 2007/896
MK/T/ 2007/898

Центар за енергетска ефикасност на
Македонија - МАЦЕФ (Здружение на
граѓани)
15653
MK/T/ 2007/906
AB Lindex
15635

MK/T/ 2007/921

Geely Holding Group Co., Ltd.
15638
MK/T/ 2007/927
Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer
15619
MK/T/ 2007/929
Deutsche Telekom AG
15589
MK/T/ 2007/955
15588
MK/T/ 2007/956
Фонд за здравствено осигурување на
Македонија
15651
MK/T/ 2007/968
3 СТ увоз-извоз ДОО Скопје Друштво за
производство на моторни и индустриски
масла, трговија и услуги
15636
MK/T/ 2007/976
15637
MK/T/ 2007/977
Dana Limited
15672

MK/T/ 2007/987

Јеллов Пагес Дооел Тони-Скопје
15530
MK/T/ 2007/997
ФОРТУНА ДОО СКОПЈЕ
15613
MK/T/ 2008/1002
Motorola, Inc., a Delaware corporation
15643
MK/T/ 2008/1081
Encysive Pharmaceuticals Inc.
15655
MK/T/ 2008/1084
Skechers U.S.A., Inc. II a Delaware 		
corporation
15627
MK/T/ 2008/1106
Bayer HelathCare LLC
15628
MK/T/ 2008/1111
Trgovski marki

NGK SPARK PLUG CO., LTD.
15656
MK/T/ 2008/1129
Motorola,Inc., a Delaware corporation
15633
MK/T/ 2008/1130
КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА 		
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
15579
MK/T/ 2008/151
15578
MK/T/ 2008/152
Друштво за производство на рекламни
објекти, монтажа и маркетингшки услуги
ЛАЗОВ ГРУП ДООЕЛ
15547
MK/T/ 2008/155
15546
MK/T/ 2008/156
Vox R & D Limited
15699

MK/T/ 2008/158

Johnson Controls Technology Company
15510
MK/T/ 2008/183
ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за
комуникациски услуги
15682
MK/T/ 2008/193
15679
MK/T/ 2008/195
15680
MK/T/ 2008/197
Друштво за промет на големо и мало
МЕДИКУС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
15712
MK/T/ 2008/221
15711
MK/T/ 2008/222
Фармасвис дооел
15645 MK/T/ 2008/229
ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за
комуникациски услуги
15664
MK/T/ 2008/238
HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 		
(also trading as HINO MOTORS, LTD.), a
Japanese Corporation
15536
MK/T/ 2008/241
Друштво за производство, трговија и
услуги ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
Pregledi
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15581
15580

MK/T/ 2008/243
MK/T/ 2008/244

Друштво со ограничена одговорност
“ДЖУНИ, P1998”
15698
MK/T/ 2008/246
Great Wall Motor Company Limited
15573
MK/T/ 2008/254
Илија Ристовски
15716

MK/T/ 2008/255

ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за
комуникациски услуги
15663
MK/T/ 2008/27
15662
MK/T/ 2008/28
ДПТУ “Дав-02” ДООЕЛ
15501
MK/T/ 2008/280
БЛИК МАК
15575

MK/T/ 2008/282

ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за
комуникациски услуги
15661
MK/T/ 2008/29
Друштво за трговија и услуги ГАРИ 		
КОМПАНИИ ДООЕЛ експорт-импорт
15533
MK/T/ 2008/299
РИСТО САМАРЏИЕВ
15505
MK/T/ 2008/304
Друштво за трговија на големо и мало
“ПРОСПОРТ 2008” ДОО-Скопје
15507
MK/T/ 2008/309
ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за
комуникациски услуги
15683
MK/T/ 2008/31
Друштво за производство, трговија и
услуги ЛУКСОР АКВАМАТИК ДОО Скопје
15509
MK/T/ 2008/310
New York University
15629
15630

MK/T/ 2008/318
MK/T/ 2008/319

ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge ZAGREB
15632
MK/T/ 2008/329
ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за
комуникациски услуги
15676
MK/T/ 2008/33
Pregledi

Друштво за производство, трговија и
услуги КОЛА Душица ДООЕЛ извоз-увоз
Скопје
15553
MK/T/ 2008/340
15554
MK/T/ 2008/341
ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за
комуникациски услуги
15669
MK/T/ 2008/35
High Tech Computer Corporation (A 		
Taiwanese company)
15574
MK/T/ 2008/351
Друштво за производство, трговија и
услуги КОЖУВЧАНКА Никола и Стојче
Д.О.О. експорт-импорт
15582
MK/T/ 2008/354
15583
MK/T/ 2008/355
ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за
комуникациски услуги
15681
MK/T/ 2008/37
Друштво за производство, трговија
и услуги М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ 		
експорт - импорт Скопје
15518
MK/T/ 2008/372
15520
MK/T/ 2008/373
15519
MK/T/ 2008/374
15521
MK/T/ 2008/376
Друштво за трговија и услуги увоз-извоз
ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ
15717
MK/T/ 2008/377
Друштво за трговија и услуги ЕРГОЛАНД
ДОО увоз-извоз Скопје
15718
MK/T/ 2008/379
ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за
комуникациски услуги
15673
MK/T/ 2008/39
Lidl Stiftung & Co. KG
15693
MK/T/ 2008/391
Прв приватен универзитет - ФОН
15641
MK/T/ 2008/397
15642
MK/T/ 2008/398
БУСЕ МАК
15577

MK/T/ 2008/401

Deutsche Telekom AG
15688
MK/T/ 2008/402
ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за
комуникациски услуги
Trgovski marki

Glasnik,

15674

MK/T/ 2008/41

Deutsche Telekom AG
15687
MK/T/ 2008/414
Друштво за производство, трговија и
услуги КОЛА Душица ДООЕЛ 		
извоз-увоз Скопје
15504
MK/T/ 2008/416
ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за
комуникациски услуги
15677
MK/T/ 2008/43
Друштво за производство, промет и
услуги СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО
Скопје
15522
MK/T/ 2008/436
МАКПРОГРЕС ДОО
15544

MK/T/ 2008/446
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ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво
за комуникациски услуги
15670
MK/T/ 2008/49
BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
15617
MK/T/ 2008/577
Друштво за производство, промет 		
и услуги ФЕЛИ-АС ДООЕЛ експорт-		
импорт Скопје
15684
MK/T/ 2008/580
Или Марку
15649
15650

MK/T/ 2008/586
MK/T/ 2008/587

Gap (ITM) Inc
15512

MK/T/ 2008/59

Фабрика за масло БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ
15618
MK/T/ 2008/590

NGK SPARK PLUG CO., LTD.
15551
MK/T/ 2008/447
15569
MK/T/ 2008/448

General Mills, Inc. (a Delaware 		
Corporation)
15659
MK/T/ 2008/599

Глобал Mедиа ДООЕЛ Скопје
15715
MK/T/ 2008/449

Gap (ITM) Inc
15513

MK/T/ 2008/60

ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за
комуникациски услуги
15678
MK/T/ 2008/45

Tikkurila Oy
15611
15610

MK/T/ 2008/600
MK/T/ 2008/601

Lidl Stiftung & Co. KG
15584
MK/T/ 2008/452

Celgene Corporation
15625
MK/T/ 2008/602

Dunhill Tobacco of London Limited
15555
MK/T/ 2008/453

Unilever N.V.
15612

Unilever N.V.
15556

Kia Motors Corporation
15660
MK/T/ 2008/608

MK/T/ 2008/454

SAPONIA kemijska, prehranbena i 		
farmaceutska industrija d.d. Osijek
15563
MK/T/ 2008/469
ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за
комуникациски услуги
15675
MK/T/ 2008/47
SAPONIA kemijska, prehranbena i 		
farmaceutska industrija d.d. Osijek
15561
MK/T/ 2008/470
15566
MK/T/ 2008/471
15567
MK/T/ 2008/472
15562
MK/T/ 2008/473
DANYA COSMETICS LTD.
15576
MK/T/ 2008/474
Trgovski marki
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Gap (ITM) Inc
15598

MK/T/ 2008/607

MK/T/ 2008/61

NGK SPARK PLUG CO., LTD.
15646
MK/T/ 2008/611
15647
MK/T/ 2008/612
КОСМОФОН Услуги на мобилна 		
телефонија АД Скопје
15701
MK/T/ 2008/616
Gap (ITM) Inc
15601

MK/T/ 2008/62

КОСМОФОН Услуги на мобилна 		
телефонија АД Скопје
15702
MK/T/ 2008/621
Pregledi
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15703
15704
15705
15706
		
Gap (ITM) Inc
15596

MK/T/ 2008/622
MK/T/ 2008/627
MK/T/ 2008/628
MK/T/ 2008/629
MK/T/ 2008/63

КОСМОФОН Услуги на мобилна 		
телефонија АД Скопје
15708
MK/T/ 2008/630
15707
MK/T/ 2008/631
15710
MK/T/ 2008/632

15668

MK/T/ 2008/657

MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI
KAISHA
15609
MK/T/ 2008/658
Banana Republic (ITM) Inc
15599
MK/T/ 2008/66
15595
MK/T/ 2008/67
15714
MK/T/ 2008/68
15592
MK/T/ 2008/69
15600
MK/T/ 2008/70
ДПТ “МБ - КОМПАНИ” ДОО ШТИП
15564
MK/T/ 2008/71
15565
MK/T/ 2008/72

Biogen Idec MA Inc. Massachusetts 		
Corporation
15657
MK/T/ 2008/633
15658
MK/T/ 2008/634

Тања Турунџиева-Стојкова
15559
MK/T/ 2008/76

GENERAL MOTORS CORPORATION a
corporation organized and existing under
the laws of the State of Delaware
15616
MK/T/ 2008/639

Друштво за трговија и услуги ЛУТО 		
КОМЕРЦ Љутфи ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
15549
MK/T/ 2008/88

TALECRIS BIOTHERAPEUTICS, Inc.
15626
MK/T/ 2008/640

Друштво за производство на оптички
помагала, промет и услуги Интер-Оптик
Емил ДООЕЛ увоз-извоз Скопје,
15608
MK/T/ 2008/9

Deutsche Telekom AG
15685
MK/T/ 2008/641
Brown-Forman Corporation a Delaware, USA
corporation
15620
MK/T/ 2008/643
E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a Delaware
Limited Liability Company,
15623
MK/T/ 2008/644
“DJORDANS” OOD
15713

MK/T/ 2008/646

Тања Турунџиева-Стојкова
15517
MK/T/ 2008/91
Gianfranco Ferre S.p.A.
15614
MK/T/ 2008/980
ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
15665
MK/T/ 2008/987
15666
MK/T/ 2008/988
15667
MK/T/ 2008/989

Banana Republic (ITM) Inc
15594
MK/T/ 2008/65
E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a Delaware
Limited Liability Company,
15624
MK/T/ 2008/652
КОСМОФОН Услуги на мобилна 		
телефонија АД Скопје
15709
MK/T/ 2008/653
15622
MK/T/ 2008/654
Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware
corporation
15621
MK/T/ 2008/655
Petroleos de Portugal - PETROGAL, S.A.
Pregledi

Trgovski marki

Glasnik,
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prodol@uvawa
(111)

00387
00429
00503
00946
03105
03147
02932
01436
01500
01501
01516
01051
04073
04096
03436
04141
01216
01224
01090
02548
01947
01620
01659
04290
04293
01680
01688
01689
01259
01272
01281
01294
02006
02057
02980
03471
03168
02663
01731
01750
01751
01752
01754
01756
01757
01761
02811
01347
Trgovski marki

(186)

25/03/2016
15/05/2016
05/03/2016
15/05/2016
10/09/2015
05/03/2016
05/03/2016
21/04/2016
30/11/2016
23/08/2016
25/05/2016
15/08/2016
23/12/2016
10/06/2015
15/04/2016
20/07/2016
07/06/2018
25/04/2018
25/05/2018
18/04/2016
25/05/2016
10/07/2016
23/08/2016
15/08/2016
10/07/2016
15/09/2016
10/10/2016
05/08/2016
25/03/2016
25/07/2016
10/11/2016
25/07/2016
23/08/2016
05/03/2016
05/03/2016
25/03/2016
21/12/2017
15/02/2019
25/05/2016
13/10/2016
13/12/2016
05/08/2016
21/11/2016
13/10/2016
21/11/2016
10/07/2016
12/06/2017
21/05/2016
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(111)

03217
03228
05969
06626
07604
07103
06752
06778
02214
02228
02233
02236
02679
04605
02328
02330
02332
02333
04626
02342
02403
07098
07099
06872
06899
07017
06190
06165
06191
06192
06155
06158
06169
06170
06171
06172
06173
06174
06177
06178
06180
06181
06164
06794
06796
06799
06800
06801
07003
06757
06803

(186)

20/03/2018
15/08/2016
04/04/2015
17/07/2015
20/10/2015
20/11/2015
21/11/2015
05/12/2015
05/03/2016
05/08/2016
28/06/2016
25/06/2016
10/07/2016
17/09/2016
23/08/2016
10/10/2016
23/08/2016
05/06/2016
10/11/2016
25/03/2016
25/06/2016
05/01/2016
05/01/2016
10/01/2016
10/01/2016
11/01/2016
17/01/2016
18/01/2016
19/01/2016
19/01/2016
23/01/2016
23/01/2016
23/01/2016
23/01/2016
23/01/2016
23/01/2016
23/01/2016
23/01/2016
23/01/2016
23/01/2016
23/01/2016
23/01/2016
29/10/2016
31/01/2016
02/02/2016
02/02/2016
02/02/2016
02/02/2016
07/02/2016
22/02/2016
08/03/2016
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Trgovski marki

(111)

07039
06808
07008
07009
06875
06811
06844
06845
06857
06858
06848
06873
06853
06916
06920
06860
06874
06850
06903
06904
06905
06906
06929
06907
06945
07077
06962
06963
06967
06968
06969
06975
06976
07211
06915
06917
06918
07011
06937
06935
06919
06944
08499
06943
06942
08060
07130
07088
06980
06981
08660
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(186)

13/03/2016
13/03/2016
13/03/2016
13/03/2016
19/03/2016
27/03/2016
02/04/2016
02/04/2016
04/04/2016
04/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
08/04/2016
09/06/2016
09/04/2016
12/04/2016
18/04/2016
23/04/2016
23/04/2016
23/04/2016
23/04/2016
23/04/2016
24/04/2016
29/04/2016
29/04/2016
29/04/2016
29/04/2016
29/04/2016
29/04/2016
29/04/2016
09/05/2016
09/05/2016
13/05/2016
20/05/2016
21/05/2016
21/05/2016
21/05/2016
23/05/2016
23/05/2016
28/05/2016
28/05/2016
28/05/2016
28/05/2016
29/05/2016
30/05/2016
10/06/2016
10/06/2016
11/06/2016
11/06/2016
14/06/2016
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(111)

(186)

07294
07089
07274
07132
07133
07067
07046
07047
07048
07071
08781
07072
07145
07138
07139
07985
07582
07170
07282
07284
07665
07279
07290
07206
07189
07239
07240
07242
07244
07245
07246
07247
07248
07249
07250
07251
07252
07254
07255
07256
07257
07258
07259
07260
07261
07263
07270
07271
07272
07464
07458

18/06/2016
19/06/2016
21/06/2016
02/07/2016
02/07/2016
05/07/2016
17/07/2016
17/07/2016
17/07/2016
17/07/2016
17/07/2016
17/07/2016
25/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
05/08/2016
16/08/2016
19/08/2016
23/08/2016
27/08/2016
02/09/2016
02/09/2016
02/09/2016
28/10/2016
28/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
31/10/2016
07/11/2016
07/11/2016
07/11/2016
12/11/2016
21/11/2016

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

Trgovski marki

Glasnik,

		

(111)

07306
07473
07474
09053
07469
07470
07471
07472
07484
07459
07451
09773
07421
07368
07372
07434
07770
10026
07881
07880
08025
08198
08197
08181
08372
08371
08376
08877
08413
08415
08414
08473
08416
08476
08475
08474
08472
08418
09270
08273
08272
10152
09303
09304
08556
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(186)

21/11/2016
02/12/2016
02/12/2016
02/12/2016
02/12/2016
02/12/2016
02/12/2016
02/12/2016
02/12/2016
03/12/2016
05/12/2016
11/12/2016
12/12/2016
23/12/2016
26/12/2016
30/12/2016
24/06/2017
11/07/2017
04/11/2017
04/11/2017
08/01/2018
08/01/2018
08/01/2018
05/02/2018
19/02/2018
19/02/2018
19/02/2018
29/07/2018
28/08/2018
28/08/2018
28/08/2018
28/08/2018
28/08/2018
28/08/2018
28/08/2018
28/08/2018
28/08/2018
28/08/2018
15/09/2018
10/11/2018
10/11/2018
12/11/2018
18/12/2018
18/12/2018
11/01/2019

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

260 Glasnik, 16/2 str. 255-272, april 2009 Skopje

promeni
promena na imeto ili adresata na nositelot na pravoto na trgovska marka
(111) 00748

(111) 01172

(732) Dallas Cigarette Company Limited

(732) BUMBLE BEE FOODS, LLC

Zaehlerweg 4, Zug CH-6300, CH
(111) 03147
(732) Konica Minolta Holdings, Inc
1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 1000005, JP
(111) 03988
(732) Afton Chemical Limited
London Road, Brecknell, Berkshire RG12
2UM, GB
(111) 04003
(732) Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH &
Co.KG
Hohenzollernring 127-129, 22763 Hamburg,
DE
(111) 04004
(732) Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH &
Co.KG
Hohenzollernring 127-129, 22763 Hamburg,
DE

9655 Granite Ridge Drive, Suite 100, San
Diego, CA 92123, US
(111) 01659
(732) VISA INTERNATIONAL SERVICE
ASSOCIATION
900 Metro Center Boulevard Foster City,
California 94404, US
(111) 04309
(732) Bayer Environmental Science SAS
16, Rue Jean-Marie Leclair F-69009 Lyon,
FR
(111) 04309
(732) Bayer Environmental Science SAS
16, Rue Jean-Marie Leclair F-69009 Lyon,
FR
(111) 04309
(732) Bayer Environmental Science SAS
16, Rue Jean-Marie Leclair F-69009 Lyon,
FR

(111) 01171

(111) 02036

(732) BUMBLE BEE FOODS, LLC

(732) Atlantic Industries

9655 Granite Ridge Drive,  Suite 100, San
Diego, CA 92123, US
(111) 01171
(732) BUMBLE BEE FOODS, LLC
9655 Granite Ridge Drive,  Suite 100, San
Diego, CA 92123, US
(111) 01172
(732) BUMBLE BEE FOODS, LLC
9655 Granite Ridge Drive, Suite 100, San
Diego, CA 92123, US

P.O.Box 309 GT, Ugland House, South
Church Street, George Town, Grand
Cayman, KY
(111) 02047
(732) NIKE International Ltd., (a Bermuda
corporation)
One Bowerman Drive Beaverton, Oregon
97005, US
(111) 01750
(732) Glaxo Group Limited, a British company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 01751

(111) 06929

(732) Glaxo Group Limited, a British company

(732) Gold Toe Brands, Inc.

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

48 West 38th Street, New York, NY 10018,
US

(111) 01752

(111) 06929

(732) Glaxo Group Limited, a British company

(732) Gold Toe Brands, Inc.

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

48 West 38th Street, New York, NY 10018,
US

(111) 01754

(111) 06917

(732) Glaxo Group Limited, a British company

(732) SmithKline Beecham p.l.c

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 1756

(111) 06918

(732) Glaxo Group Limited, a British company

(732) SmithKline Beecham p.l.c.

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 01757

(111) 06944

(732) Glaxo Group Limited, a British company

(732) TRANE INTERNATIONAL INC.

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

One Centennial Avenue, Piscataway, New
Jersey 08855, US

(111) 01761

(111) 06944

(732) Glaxo Group Limited, a British company

(732) TRANE INTERNATIONAL INC.

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

One Centennial Avenue, Piscataway, New
Jersey 08855, US

(111) 03228

(111) 06942

(732) Glaxo Group Limited

(732) Sportina Bled d.o.o.

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB
(111) 04605

261

Alpska 43 4248 Lesce, SI
(111) 07294
(732) CNH GLOBAL N.V.

(732) DC Comics
1700 Broadway,  New York, NY 10019, US
(111) 06872

World Trade Centre Amsterdam Airport
Schiphol Boulevard 217, 118 BH Schiphol
Airport, NL
(111) 07294

(732) Borax Europe Limited
1A Guildford Business Park,  Guildford GU2
8XG, GB
(111) 06875

(732) CNH GLOBAL N.V.
World Trade Centre Amsterdam Airport
Schiphol Boulevard 217, 118 BH Schiphol
Airport, NL

(732) GOODY’S S.A.,
Building Complex “Leda-Maria” Therm, 570
01, GR
Trgovski marki
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(111) 07270

(111) 08026

(732) Glaxo Group Limited, a British company

(732) Gallaher Sweden AB

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 07271
(732) Glaxo Group Limited, a British company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 07272
(732) Glaxo Group Limited, a British company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 07305
(732) Leaf Sverige AB
Brogatan 7 SE-205 42 Malmo, SE
(111) 07458
(732) CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA
also trading as CITIZEN HOLDINGS CO.,
LTD.
1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi,
Tokyo, JP
(111) 07458
(732) CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA
also trading as CITIZEN HOLDINGS CO.,
LTD.
1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi,
Tokyo, JP

Box 24155 104 51 Stockholm, SE
(111) 08026
(732) Gallaher Sweden AB
Box 24155 104 51 Stockholm, SE
(111) 08026
(732) Gallaher Sweden AB
Box 24155 104 51 Stockholm, SE
(111) 08372
(732) Alcon, Inc.
Bosch 69, CH-6331 Hunenberg, CH
(111) 08371
(732) Alcon, Inc.
Bosch 69, CH-6331 Hunenberg, CH
(111) 08376
(732) Alcon, Inc.
Bosch 69, CH-6331 Hunenberg, CH
(111) 08378
(732) Alcon, Inc.
Bosch 69, CH-6331 Hunenberg, CH
(111) 08415
(732) Viacom International Inc.
1515 Broadway, New York, NY 10036, US

(111) 07988

(111) 08414

(732) The London Tobacco Company Limited

(732) Viacom International Inc.

Globe House, 4 Temple Place, London,
WC2R 2PG, GB
(111) 07738
(732) EMI GROUP plc
27 WRIGHTS LANE LONDON W8 5SW, GB
(111) 07832
(732) EMI GROUP plc
27 WRIGHTS LANE LONDON W8 5SW, GB

1515 Broadway, New York, NY 10036, US
(111) 08473
(732) Viacom International Inc.
1515 Broadway, New York, NY 10036, US
(111) 08416
(732) Viacom International Inc.
1515 Broadway, New York, NY 10036, US
(111) 08476
(732) Viacom International Inc.
1515 Broadway, New York, NY 10036, US
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(111) 08475

(111) 09864

(732) Viacom International Inc.

(732) EKO INDUSTRIAL AND COMMERCIAL
PETROLEUM COMPANY A.E

1515 Broadway, New York, NY 10036, US
(111) 08474
(732) Viacom International Inc.
1515 Broadway, New York, NY 10036, US
(111) 08472

A.E. Tower of Athens, 2 Mesogion Avenue,
Athens, GR
(111) 09917
(732) Viacom International Inc.
1515 Broadway, New York, NY 10036, US

(732) Viacom International Inc.
1515 Broadway, New York, NY 10036, US
(111) 08417

(111) 09918
(732) Viacom International Inc.
1515 Broadway, New York, NY 10036, US

(732) Viacom International Inc.
1515 Broadway, New York, NY 10036, US
(111) 08418

(111) 09916
(732) Viacom International Inc.
1515 Broadway, New York, NY 10036, US

(732) Viacom International Inc.
1515 Broadway, New York, NY 10036, US
(111) 08714
(732) CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA also
trading as CITIZEN WATCH CO., LTD.
1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi,
Tokyo, JP
(111) 09116

(111) 09823
(732) Atlantic Industries
P.O.Box 309 GT, Ugland House, South
Church Street, George Town, Grand
Cayman, KY
(111) 10579
(732) Chevron Global Energy Inc.
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon,
California 94583, US

(732) Atlantic Industries
P.O.Box 309 GT, Ugland House, South
Church Street, George Town, Grand
Cayman, KY
(111) 09191

(111) 10441
(732) Viacom International Inc.
1515 Broadway, New York, NY 10036, US
(111) 10440

(732) Alcon, Inc.
Bosch 69, CH-6331 Hunenberg, CH
(111) 09651

(732) Viacom International Inc.
1515 Broadway, New York, NY 10036, US
(111) 14084

(732) Atlantic Industries
P.O.Box 309 GT, Ugland House, South
Church Street, George Town, Grand
Cayman, KY
(111) 09986
(732) EKO INDUSTRIAL AND COMMERCIAL
PETROLEUM COMPANY A.E
A.E. Tower of Athens, 2 Mesogion Avenue,
Athens, GR
Trgovski marki
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(732) ALAL DIS TICARET VE SANAYI ANONIM
SIRKETI
AYMAKOOP SANAYI SITESI B-8 BLOK
NO:23, KUCUKCEKMECE-ISTANBUL, TR
(111) 14409
(732) Federacion Nacional de Cafeteros de
Colombia,
Calle 73 No. 8-13, Bogоta D. C. , CO

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 14066
(732) Federacion Nacional de Cafeteros de
Colombia,
Calle 73 No. 8-13, Bogоta D. C. , CO
(111) 15644
(732) Elan Pharma International Limited
Monksland Athlone / County Westmeath, IE

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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prenos
(111) 04319
(111) 00545

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

(732) Richelieu et Cie Societe Anonyme
31 Champs elysees, Paris, FR
(111) 05766

Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 04325
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) 04326

(111) 04086

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(732) OMS Investments, Inc.
10250 Constellation Boulevard, Suite 2800
90067-6228 Los Angeles, California, US
(111) 01171

(111) 04327
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(732) BUMBLE BEE FOODS, LLC
9655 Granite Ridge Drive,  Suite 100, San
Diego, CA 92123, US

(111) 04328
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) 01172

(111) 04329

(732) BUMBLE BEE FOODS, LLC
9655 Granite Ridge Drive, Suite 100, San
Diego, CA 92123, US

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) 03336

(111) 04330

(732) KSIN Luxembourg II, S.ar.l

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

c/o Halsey Group S.a.r.l. 174 Route de
Longwy L-1940 Luxembourg, LU
(111) 04303
(732) Sandvik Intellectual Property AB
SE-811 81 Sandviken, SE

Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 04331
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 04332

(111) 02047
(732) NIKE International Ltd., (a Bermuda
corporation)
One Bowerman Drive Beaverton, Oregon
97005, US
(111) 02047
(732) NIKE International Ltd., (a Bermuda
corporation)

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 01750
(732) Glaxo Group Limited, a British company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

One Bowerman Drive Beaverton, Oregon
97005, US

Trgovski marki
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(111) 01751

(111) 06278

(732) Glaxo Group Limited, a British company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(732) Lanxess Deutschland GmbH, a German
company

(111) 01752

(111) 06701

(732) Glaxo Group Limited, a British company

(732) 1666986 ONTARIO INC.
2072 Riverside Drive East, Windsor,Ontario,
Canada N8Y 4S5, CA

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

51369 Leverkusen, DE

(111) 01754

(111) 06459

(732) Glaxo Group Limited, a British company

(732) 1666986 ONTARIO INC.

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

2072 Riverside Drive East, Windsor, Ontario,
Canada N8Y 4S5, CA

(111) 01756

(111) 06460

(732) Glaxo Group Limited, a British company

(732) 1666986 ONTARIO INC.

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

2072 Riverside Drive East, Windsor,Ontario,
Canada N8Y 4S5, CA

(111) 01757

(111) 02197

(732) Glaxo Group Limited, a British company

(732) NOVARTIS AG, a Swiss company

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 01761
(732) Glaxo Group Limited, a British company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 06364
(732) Glaxo Group Limited, a British company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 06948
(732) ASSA ABLOY AB, a Swedish corporation
Klarabergsviadukten 90, 10723 Stockholm,
SE
(111) 06289
(732) Lanxess Deutschland GmbH, a German
company
51369 Leverkusen, DE

CH-4002 Basel, CH
(111) 03300
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR
(111) 04735
(732) CORLIB BRAND HOLDING Limited
Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay
1, Road Town, Tortola, VG
(111) 07239
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 07240
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 07242
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
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(111) 07243

(111) 07271

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

(732) Glaxo Group Limited, a British company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 07244
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) 07272
(732) Glaxo Group Limited, a British company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 07245
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) 07305

(111) 07246
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(732) Leaf Sverige AB
Brogatan 7 SE-205 42 Malmo, SE
(111) 07459

(111) 07247
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 07738

(111) 07248
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(732) EMI GROUP plc
27 WRIGHTS LANE LONDON W8 5SW, GB
(111) 07800

(111) 07249
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(732) EMI (IP) LIMITED
27 WRIGHTS LANE LONDON W8 5SW, GB
(111) 07832

(111) 07250
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(732) EMI GROUP plc
27 WRIGHTS LANE LONDON W8 5SW, GB
(111) 07831

(111) 07251
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(732) EMI (IP) LIMITED
27 WRIGHTS LANE LONDON W8 5SW, GB
(111) 07881

(111) 07254
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(732) EMI (IP) LIMITED
27 WRIGHTS LANE LONDON W8 5SW, GB
(111) 07880

(111) 07270
(732) Glaxo Group Limited, a British company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(732) EMI (IP) LIMITED
27 WRIGHTS LANE LONDON W8 5SW, GB
(111) 08025
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

Trgovski marki
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(111) 8198

(111) 08476

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

(732) Viacom International Inc.

Baarermatte, 6340 Baar, CH

1515 Broadway, New York, NY 10036, US

(111) 08197

(111) 08475

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

(732) Viacom International Inc.

Baarermatte, 6340 Baar, CH

1515 Broadway, New York, NY 10036, US

(111) 08181

(111) 08474

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

(732) Viacom International Inc.

Baarermatte, 6340 Baar, CH

1515 Broadway, New York, NY 10036, US

(111) 08144

(111) 08472

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

(732) Viacom International Inc.

Baarermatte, 6340 Baar, CH

1515 Broadway, New York, NY 10036, US

(111) 08607

(111) 08417

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

(732) Viacom International Inc.

Baarermatte, 6340 Baar, CH

1515 Broadway, New York, NY 10036, US

(111) 08877

(111) 08418

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

(732) Viacom International Inc.

Baarermatte, 6340 Baar, CH

1515 Broadway, New York, NY 10036, US

(111) 08427

(111) 09270

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

(732) Les Publications Conde Nast S.A.

Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 08413
(732) New Viacom International Corp.
1515 Broadway, New York, NY 10036, US
(111) 08415
(732) Viacom International Inc.
1515 Broadway, New York, NY 10036, US
(111) 08414
(732) Viacom International Inc.
1515 Broadway, New York, NY 10036, US
(111) 08473
(732) Viacom International Inc.
1515 Broadway, New York, NY 10036, US
(111) 08416

56 A, rue du Faubourg Saint-Honore F75008 Paris, FR
(111) 08273
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 08272
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 09303
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 09304
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(732) Viacom International Inc.
1515 Broadway, New York, NY 10036, US
Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 08556

(111) 10600

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

Baarermatte, 6340 Baar, CH

269

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) 08552

(111) 10601

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

Baarermatte, 6340 Baar, CH

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) 09476

(111) 10602

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

Baarermatte, 6340 Baar, CH

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) 08798

(111) 03217

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

(732) Ashland Licensing and Intellectual
Property LLC

Baarermatte, 6340 Baar, CH

5200 Blazer Parkway Dublin, Ohio 43017,
US

(111) 09646
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) 06361
(732) Ashland Licensing and Intellectual
Property LLC

(111) 09920
(732) New Viacom International Corp.
1515 Broadway, New York, NY 10036, US
(111) 09917

5200 Blazer Parkway Dublin, Ohio 43017,
US
(111) 06848
(732) Wm Wrigley Jr. Company

(732) Viacom International Inc.
1515 Broadway, New York, NY 10036, US
(111) 09918

410 North Michigan Avenue,  Chicago IL
60611, US
(111) 06848

(732) Viacom International Inc.
1515 Broadway, New York, NY 10036, US
(111) 09916

(732) Wm Wrigley Jr. Company
410 North Michigan Avenue,  Chicago IL
60611, US

(732) Viacom International Inc.
1515 Broadway, New York, NY 10036, US
(111) 10103
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 10441
(732) Viacom International Inc.
1515 Broadway, New York, NY 10036, US
(111) 10440
(732) Viacom International Inc.
1515 Broadway, New York, NY 10036, US
Trgovski marki
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SPOJUVAWE NA FIRMA
(111) 03137

(111) 08733

(732) Chevron Corporation, a Delaware
corporation

(732) Astellas Pharma Inc.

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon,
CA 94583, US
(111) 04449
(732) Astellas Pharma Inc.
3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo, JP
(111) 04450
(732) Astellas Pharma Inc.
3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo, JP
(111) 08083
(732) Citigroup Inc., a Delaware corporation
399 Park Avenue, Ne York, New York 10043,
US
(111) 08082
(732) Citigroup Inc., a Delaware corporation
399 Park Avenue, Ne York, New York 10043,
US

3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo, JP
(111) 08735
(732) Astellas Pharma Inc.
3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo, JP
(111) 08734
(732) Astellas Pharma Inc.
3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo, JP
(111) 08732
(732) Astellas Pharma Inc.
3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo, JP
(111) 10658
(732) Chevron Corporation, a Delaware
corporation
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon,
CA 94583, US

(111) 08616

(111) 10659

(732) Citigroup Inc., a Delaware corporation

(732) Chevron Corporation, a Delaware
corporation

399 Park Avenue, Ne York, New York 10043,
US
(111) 08288

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon,
CA 94583, US

(732) Citigroup Inc., a Delaware corporation
399 Park Avenue, Ne York, New York 10043,
US
(111) 08287
(732) Citigroup Inc., a Delaware corporation
399 Park Avenue, Ne York, New York 10043,
US
(111) 08747
(732) Citigroup Inc., a Delaware corporation
399 Park Avenue, Ne York, New York 10043,
US
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vpi [uvawe na li cenca
(111) 13727
(210) MK/T/ 2006/284
(111) 15369
(210) MK/T/ 2007/938

prodol@uvawe na va@ewe na li cenca
(111) 11152
(210) MK/T/ 2002/566
(111) 15305
(210) MK/T/ 2007/939

Trgovski marki
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ograni’^uvawe na spi sokot na proi zvodi i uslugi
(111) 05040
Списокот на производи и услуги се
ограничува и гласи:
(510,511)
кл. 25   облека, шешири
(111) 06942
Списокот на производи и услуги се
ограничува и гласи:
(510,511)
кл. 18
кожа и имитација на кожа,
производи 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,
седларско-ременарски
производи
кл. 24 текстил и текстилни производи,
кои не се опфатени со другите
класи; покривки за кревети и маси
кл. 25 облека, чевли и покривки за глава
за жени, мажи и деца, вклучувајќи ги сите
видови на облека, чевли и покривки за
спорт и слободно време и употреба во
домаќинството за носење на снег, по дожд
и на плажа; сета горна и долна облека

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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OD REGISTAROT NA ZASTAPNICITE
VPI[ANI VO REGISTAROT NA ZASTAPNICI
Reg.
br.

149. Даниела Настова Пиштолова, адвокат
Ул. Георги Димитров бр. 54.2/20
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./факс 389 2 2460771
e-mail: nastova@yahoo.com

150. Анастазија Христовска, адвокат
Ул. 50 Дивизија бр.5а, 1000 Скопје
Република Македонија
Моб. 00 389 75 347 312
Факс 00 389 3122 083
e-mail: anastazijah@gmail.com
151. Атанас Стојсновски, адвокат
Ул. Јуриј Гагарин, бр.25/25, Кула IV, нас.
Козле,
1000, Скопје
Република Македонија
Моб. 00 389 75 202 926
e-mail: atanas@stojanovski.mk
www.stojanoski.mk

Zastapnici
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PROMENI VO REGISTAROT NA ZASTAPNICI
Reg.
br.

16. БЕРИН ДОО Друштво за интелектуална
Сопственост,
Ул. Македонија бр. 27/2/22
1000 Скопје
Тел. 389 02 3130 367 и 3130 398
Факс 389 02 3130 367 и 3130 398
e-mail: berin@unet.com.mk
www.berin.com.mk
се додава застапникот Марија Ќосеска, дипломиран
архитект

105. СЕНЗАЛ ДООЕЛ Скопје
Дрштво за застапување и заштита на
интелектуална сопственост
Ул. Сава Ковачевиќ бр. 10
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс 389 02 2784-427

Zastapnici
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II izvestuvawa
I.
На 2 mарт 2009 година Владата на Чиле го депонираше инструментот
за пристапување кон Договорот за соработка   во областа   на   патентите  
(PCT)  Таа  станa 140-та земја членка . Договорот за соработка во областа
на патентите (PCT) ќе стапи во сила на територијата на Чиле на 2 jуни 2009
година.
На 06 mарт 2009 година Владата на Перу ( PE) го депонираше инструментот
за пристапување кон Договорот за соработка во областа на патентите
(PCT)
Таа стана 141-та земја  членка. Договорот ке стапи во сила на територијата
на Перу на 6 jуни 2009 година.
Na 09 fevruari 2009 godina, Vladata na Republika Argentina
deponira{e instrument za pristapuvawe  kon Lokarnskiot dogovor koj
se odnesuva na Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajni,
donesen vo Lokarno na 8 oktomvri 1968,  a dopolnet na 28 septemvri 1979
godina.
Navedeniot dogovor, za teritorijata na Republika Argentina }e
stapi vo sila na 09 maj  2009 godina.
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III MANIFESTACII
26 април - Светски ден на интелектуалната сопственост

Порака на господин Francis Gurry, генерален директор на Светската органзиација за
интелектуална сопственост по повод 26 април - Светскиот ден на интелектуалната
сопственост
Човековата активност низ децениите на технолошкиот развој ја уништува нашата планета. Широко
распространетото загадување и зголемената потрошувачка на светските минерални и биолошки
резерви предизвикуваат нов стрес за околината. Климатските промени се меѓу најголемите закани
со кои се соочува општеството: глечерите исчезнуваат, пустошот се зголемува, а во Африка помеѓу
75 и 250 милиони луѓе ќе се соочат со недостиг на вода до 2020-та година.
Бидејќи човековата активност создава проблеми, човекот треба да пронајде и решенија. Зелени
пронајдоци – развојот и унапредувањето на технолошки средства за решавање на климатските
промени - се клуч за запирање на трошeњето на природните богатства на планетата Земја. Се води
натпревар како да се развијат нови алтернативни извори на енергија, како да се искористи ветерот
и плимата, како да се зароби силата на сонцето и како да се искористат подземните геотермални
води. Преку човечката досетливост се развиваат нови растителни сорти кои ќе опстојат на суша и
на поплави. Новите еколошки матерјали ќе ни овозможат да креираме поудобен свет.
На Светскиот ден на интелектуалната сопственост, во оваа 2009 година, Светската организација за
интелектуална сопственост е целосно посветена да придонесе во изградба на избалансиран систем на
интелектуална сопственост, кој ќе биде насочен кон стимулирање на креативноста, надополнување
на постојните и пријавување на чисти технологии, за промовирање на зелени дизајни, се со цел
креирање еколошки производи од нивното создавање до нивното распространување, до т.н. зелено
брендирање, помагајќи им на потрошувачите да бидат поинформирани при изборот, а компаниите
да ја зголемат нивната конкурентност.
Силата на човечката генијалност е нашата најголема надеж за воспоставување баланс помеѓу
нас и нашето опкружување. Тоа е нашиот најголем придонес во изнаоѓањето на решенија во
таквиот глобален предизвик, овозможувајќи ни да се движиме напред, преку сивите технологии од
минатото до зелените пронајдоци на иднината.
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Одбележувањето на 26 април - Светскиот ден на интелектуалната сопственост оваа 2009 година
беше одбележан со неколку настани.
На 21 април се одржа изложба на патенти од македонски пронајдувачи на тема: „Креативноста
и пронајдоците во секојдневниот живот“, во организација на Делегацијата на Европската Комисија
во соработка со Државниот завод за индустриска сопственост.
На 23 април беше организирана свеченост во Клубот на пратеници на која обраќање имаше
господинот Сафет Емрули, директор на Државниот завод за индустриска сопственост и господинот
Мите Костов, заменик на директорот на Заводот и претседател на Координативното тело за
интелектуална сопственост, а беше пренесена и пораката од господин Франсис Гари, генерален
директор на Светската организација за интелектуална сопственост по повод 26 април - Светскиот
ден на интелектуалната сопственост .
		
Господинот Емрули, во својот говор истакна и порача:
“….Би сакал да го завршам моево обраќање со навраќање на оние кои преку своите “зелени
пронајдоци“ за заштита за човековата околина на себе го превземаа товарот да ја бијат оваа битка за
нас и во наше име. Со гордост можам да известам дека нашите иноватори се пример на авангардна
сила која работи во насока на зачувување на нашата планета Земја.
		
Нека денешниов ден биде поттик за сите нив да продолжат и повик за сите нас како
што стои во пораката на г-динот Франсис Гари да пронајдеме начин само малку да се надминеме
самите-себе за сметка на возобновување на балансот помеѓу нас и нашата планета Земја….”
		
На 24 април, на депонијата “Дрисла” беше спроведена акција за уништување на одземени
фалсификувани и пиратски производи од страна на Координативното тело за интелектуална
сопственост, по конечни судски одлуки.
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IV INFORMACII
Правата на интелектуална сопственост, комерциализација и
спроведување
Од 1 до 3 април во Скопје се одржа супрегионален семинар за градење капацитети, организиран
од УНЕЦЕ тимот специјалисти за интелектуална сопственост во соработка со Државниот завод
за индустриска сопственост и СОИС, за учесници од Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска,
Црна Гора, Романија, Србија и Словенија.

		
Целта на семинарот е зајакнување на националниот капацитет за создавање и користење на
потребните правни, регулаторни, политички и административни рамки за заштита на правата за
интелектуална сопственост за пронајдоци и на тој начин и олеснување на нивната комерциализација
(продажба).
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Овој семинар ќе биде од интерес за оние што ја создаваат политиката, водечките раководители
на националните универзитети и други организации за истражување, регулаторните агенции и
агенциите за набљудување на пазарите, агенциите за спроведување на законот, како што се царината
и полицијата, Државниот завод за интелектуална сопственост и бизнис заедницата заинтересирана
за спроведување и комерцијализација на интелектуалната сопственост.

