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I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

 

 

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

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

сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот 

за индустриската сопственост за признавање на тоа право. 

 

 

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска 

сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската сопственост може да поднесе 

заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност. 

 

 

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од индустриска 

сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на заштитата. 
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ПАТЕНТИ 

 
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен 

весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на 

индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент. 

 

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен 

весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците 

од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се 

запишува во регистарот на патентите. Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 

од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на 

решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото 

патентно барање. Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при 

проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 

49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку 

е платена пропишаната такса. 

 

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

специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни кодови. 

(11) Регистарски број на документот 

(13) Вид на документот: 

А-патент А1-патент со доказ 

А2-дополнителен патент 

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент 

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања 

(21) Број на пријавата 

(22) Датум на поднесувањето 

(23) Дата на изложбено или саемско првенство 

(30) Право на првенство: датум држава број 

(45) Дата на објавување 

(45) Објава на првичните патентни барања 

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) 

(54) Назив на пронајдокот 

(56) Цитирани документи 

(57) Апстракт или патентно барање 
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(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ex - 

ЅУ број на пријавата година ex - YU број на патентот) 

(61) Број на основната пријава 

(62) Број на првобитната пријава 

(72) Пронајдувач (и) 

(73) Носител на правото на патентот 

(74) Застапник 

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

пријавата) 

(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен 

број - WO) 

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

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

билтен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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(51)  B 65D 65/00, 75/00, B 67B 1/00  

(11)  4941  (13) А 

(21)  2012/476  (22) 18/12/2012 

(45) 30/04/2015 

(73)  Балаловски Томе 

Ул.Волгоградска Бр.1-14  1000 Скопје, MK 

(54)  ЗАШТИТНА ФОЛИЈА НА 

ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПАКУВАНИ 

ВО ЛИМЕНО ШИШЕ 

 

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

(51) (51) основен (11) (13) 

8B65D75/00 8B65D65/00 4941 A 

8B65D65/00 8B65D65/00 4941 A 

8B67B1/00 8B65D65/00 4941 A 

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

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

Балаловски Томе B 65D 65/00, 75/00, B 67B 1/00 4941 А 

 
 

 

 

ПРЕСТАНОК 
 

 
(11) 270 

(73) BIOGEN Inc. 

14 Cambridge Center, Cambridge, 

Massachusetts 02142,, US 

 

(11) 271 

(73) BIOGEN Inc. 

14 Cambridge Center, Cambridge, 

Massachusetts 02142,, US 

(11) 1569 

 (73) ИВАН КРАТОВАЛИЕВ 

Бул.Јане Сандански бр.88-1/13 СКОПЈЕ, 

MK 

 

(11) 1871 
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(73) Друштво за производство, трговија, 

застапување и услуги СГС-2003 ДООЕЛ 

ул.Ѓорѓи Сугаре бр.10/1-4 Скопје, MK 

 

(11) 1870 

(73) ИЛИОСКА, Лила and ИЛИОСКИ, 

Кире 

ул.1439 бр.63, 1000 Скопје, MK and ул. 

1439 бр.63  1000 Скопје, MK 

 

(11) 1962 

(73) ГОРАЧИНОВА, Катерина 

ул.Жванска бр.4б, 100 Скопје, MK 
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(51)  C 07D 401/12, 471/04  

(11)  4942  (13) Т1 

(21)  2013/1  (22) 02/01/2013 

(45) 30/04/2015 

(96)  03/12/2003 EP03782288.9 

(97)  17/10/2012 EP1578742 

(73)  Takeda GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  KOHL, Bernhard; MULLER, Bernd and 

WEINGART, Ralf Steffen 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ 

ОПТИЧКИ ЧИСТИ АКТИВНИ 

СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Постапка  за подготвување оптички 

чист PPI што има сулфинил структура одбран 

од (S)-5-метокси-2-[(4-метокси-3,5-диметил-2-

пиридинил)метилсулфинил]-1H-бензи-

мидазол, (S)-2-[3-метил-4-(2,2,2-

трифлуороетокси)-2-пиридинил)метил-

сулфинил]-1H-бензимидазол, (S)-2-{[4-(3-

метоксипропокси)-3-метилпиридин-2-

ил]метил-сулфинил}-1H-бензимидазол,  (S)-5-

метокси-2-((4-метокси-3,5-диметил-2-

пиридил-метил)-сулфинил)-1H-имидазо[4,5-

b]пиридин, (R)-5-метокси-2-[(4-метокси-3,5-

диметил-2-пиридинил)метилсулфинил]-1H-

бензимидазол, (R)-5-дифлуоро-метокси-2-

[(3,4-диметокси-2-пиридинил)-

метилсулфинил]-1H-бензимидазол, (R)-2-[3-

метил-4-(2,2,2-трифлуороетокси)-2-

пиридинил)метилсулфинил]-1H-

бензимидазол, (R)-2-{[4-(3-метоксипропокси)-

3-метилпиридин-2-ил]метилсулфинил}-1H-

бензимидазол или (R)-5-метокси-2-((4-

метокси-3,5-диметил-2-

пиридилметил)сулфинил)-1H-имидазо[4,5-

b]пиридин во енантиомерно чиста или 

ентантиомерно збогатена форма преку 

оксидација на соодветните сулфиди, 

назначена со тоа, што оксидацијата се 

изведува во присуство на хирален циркониум 

комплекс или хирален хафниум комплекс, и 

назначена со тоа, што хиралното помошно 

средство што се употребува е дериват на 

хирална винска киселина.  

има уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61P 25/18, A 61K 31/495  

(11)  4943  (13) Т1 

(21)  2013/2  (22) 02/01/2013 

(45) 30/04/2015 

(96)  19/05/2008 EP08762655.2 

(97)  14/11/2012 EP2164572 

(73)  Richter Gedeon Nyrt. 

Gyomroi ut 19-21  1103 Budapest, HU 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  NEMETH, Gyorgy; LASZLOVSZKY, Istvan 

and ANDOR, Gyorgy 

(54)  КАРБАМОИЛ-ЦИКЛОХЕКСАНИ ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ АКУТНА МАНИЈА 

(57)  1  Деривати на (тио)-карбамоил-

циклохексан со формулата (I) 

 

каде што 

R1 и R2 се секое, независно водород, алкил, 

алкенил, арил, циклоалкил, ароил, или R1 и 

R2 формираат хетероцикличен прстен со 

соседниот азотен атом; 

X е O или S; 

n е 1 или 2; 

и/или нивни геометриски изомери и/или 

стереоизомери и/или диастереомери и/или 

соли и/или хидрати и/или солвати и/или 

полиморфи во терапевтски ефективна 

количина за употреба во метода за 
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третирање акутна манија назначен со тоа, 

што терапевтски ефективната количина е 3 

до 12 мг/ден. 

има уште 13 патентни барања. 

 

 

(51)    

(11)  4944  (13) Т1 

(21)  2013/3  (22) 02/01/2013 

(45) 30/04/2015 

(96)  21/08/2007 EP07826082.5 

(97)  10/10/2012 EP2074093 

(73)  Ranbaxy Laboratoires Limited 

12th Floor, Devika Tower, 06, Nehru Place  

New Delhi 110019 Delhi, IN 

(74)  ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат  

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 

Скопје 

(72)  SATTIGERI, Viswajanani, J.; PALLE, 

Venkata, P.; KHERA, Manoj, Kumar; REDDY, 

Ranandheer; TIWARI, Manoj, Kumar; SONI, 

Ajay; RAUF, Abdul, Rehman, Abdul; JOSEPH, 

Sony; MUSIB, Arpita; DASTIDAR, Sunanda, G. 

and SRIVASTAVA, Punit, Kumar 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТОВКА НА 

МАТРИЦА НА МЕТАЛОПРОТЕИНСКИ 

ИНХИБИТОРИ И НИВЕН ХИРАЛЕН 

ДОДАТОК 

 

 

(51)  C 07D 413/10, A 61K 31/501, A 61P 35/00, 

C 07D 413/14, 417/10, 417/14  

(11)  4960  (13) Т1 

(21)  2013/4  (22) 10/01/2013 

(45) 30/04/2015 

(96)  10/12/2009 EP09768339.5 

(97)  31/10/2012 EP2373647 

(73)  Merck Patent GmbH 

Frankfurter Strasse 250  64293 Darmstadt, 

DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  DORSCH, Dieter; SCHADT, Oliver and 

BLAUKAT, Andree 

(54)  ПИРИДАЗИНОН ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Соединенија со формулата I 

  

во којшто 

D означува пет-член незаситен или 

ароматичен хетероциклил којшто има 1 до 3 

N, O и/или S атоми, којшто може да биде 

несупституиран или монo-, ди- или којшто 

може да биде несупституиран или моно, ди- 

или трисупституиран со Hal и/или A,( 
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R1 означува Ar или Het,( 

R2 означува незаситен или ароматичен пет- 

или шест-член хетероциклил којшто има 1 до 

4 N, O и/или S атоми, коjшто може да бидe 

несупституиран или моно- или дисупстуиран 

со Hal, A, OH, OA, N(R3)2, SR3, NO2, CN, 

COOR3, CON (R3)2, NR3COA, NR3SO2A, 

SO2N(R3)2, S(O)mA, CO-Het1, Het1, 

[C(R3)2]nN(R3)2, [C(R3)2]nHet1, O[C(R3)2]pN 

(R3)2, O[C(R3)2]nHet1, NHCOOA, 

NHCON(R3)2, NHCOO[C(R3)2]pN(R3)2, 

NHCOO[C(R3)2]nHet1, NHCONH[C 

(R3)2]pN(R3)2, NHCONH[C(R3)2]nHet1, 

OCONH[C(R3)2]pN(R3)2, 

OCONH[C(R3)2]nHet1, CO-Het1, CHO, COA, 

=S, =NH, =NA и/или =O (карбонилен 

кислород), 

R3 означува H или A',( 

 R4 означува H, A или Hal,( 

 A означува неразгранет или разгранет алкил 

којшто има 1-10 C атоми, во којшто 1-7 H 

атоми можат да бидат заменети со OH, F, Cl 

и/или Br, и/или во којшто една или две CH2 

групи може да бидат заменети со O, NH, S, 

SO, SO2 и/или CH=CH групи, или цикличен 

алкил којшто има 3-7 C атоми, во којшто 1-7 H 

атоми( 

A' може да биде заменет со OH, F, Cl и/или 

Br, означува неразгранет или разгранет 

алкил којшто има 1-6 C атоми, во којшто 1-5 H 

атоми може да бидат заменети со F,( 

Ar означува фенил, нафтил или бифенил, 

секој од нив е несупституиран или моно -, ди- 

или трисуптитуиран со Hal, A, OH, OA, 

N(R3)2, SR3, NO2, CN, COOR3, CON(R3)2, 

NR3COA, NR3SO2A, SO2N(R3)2, S(O)mA, 

CO-Het1, [C(R3)2]nN(R3)2, [C(R3)2]nHet1, 

O[C(R3)2]pN(R3)2, O[C(R3)2]nHet1, NHCOOA, 

NHCON(R3)2, NHCOO[C (R3)2]pN(R3)2, 

NHCOO[C(R3)2]nHet1, 

NHCONH[C(R3)2]pN(R3)2, 

NHCONH[C(R3)2]nHet1, OCONH[C(R3)2]pN 

(R3)2 и/или OCONH[C(R3)2]nHet1,(Het 

означува  моно-, би- или трицикличен 

заситен, незаситен или ароматичен 

хетероциклил којшто има 1 до 4 N, O и/или S 

атоми, коишто може да бидат 

несупституирани или моно-, ди- или 

трисупституирани со Hal, A, OH, OA, N(R3)2, 

SR3, NO2, CN, COOR3, CON(R3)2, NR3COA, 

NR3SO2A, SO2N(R3)2, S(O)mA, Het1, 

[C(R3)2]nN(R3)2, [C(R3)2]nHet1, O[C 

(R3)2]pN(R3)2, O[C(R3)2]nHet1, NHCOOA, 

NHCON(R3)2, NHCOO[C(R3)2]pN(R3)2, 

NHCOO[C(R3)2]nHet1, NH- 

CONH[C(R3)2]pN(R3)2, 

NHCONH[C(R3)2]nHet1, 

OCONH[C(R3)2]pN(R3)2, 

OCONH[C(R3)2]nHet1, CO-Het1, CHO, COA, 

=S, =NH, =NA и/или =O (карбонилен 

кислород), 

Het1 означува моноцикличен заситен 

хетероциклил којшто има 1 до 2 N и/или O 

атоми, којшто може да биде моно- или 

дисупституиран со A, OA, OH, Hal и/или =O 

(карбонилен кислород),( 

Hal означува F, Cl, Br или I,( 

m означува 0, 1 или 2, 

n означува 0, 1, 2, 3 или 4,  

p означува 2, 3, 4, 5 или 6, 

и нивни употребливи фармацевтски соли, 

таутомери и стереоизомери, вклучувајќи 

нивни смеси во сите односи 

 

има уште 17 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 249/12, A 61K 31/4196, A 61P 

35/00, C 07D 401/04, 403/04, 405/04  

(11)  4934  (13) Т1 

(21)  2013/39  (22) 05/02/2013 

(45) 30/04/2015 

(96)  17/11/2005 EP05851788.9 
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(97)  07/11/2012 EP1817295 

(73)  Synta Pharmaceuticals Corporation 

45 Hartwell Avenue, Lexington, MA 02421, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  ZHANG, Shijie; YING, Weiwen; JAMES, 

David; PRZEWLOKA, Teresa; CHAE, Junghyun; 

CHIMMANAMADA, Dinesh, U.; LEE, Chi-Wan; 

KOSTIK, Elena; NG, Howard, P.; FOLEY, Kevin; 

DU, Zhenjian and BARSOUM, James 

(54)  ТРИАЗОЛ СОЕДИНЕНИЈА ШТО ЈА 

РЕГУЛИРААТ HSP90 АКТИВНОСТА 

(57)  1  Соединение претставено со следнава 

структурна формула: 

  

или негов таутомер, фармацевтски 

прифатлива сол, солват, или клатрат, 

назначено со тоа, што: 

прстен A е арил или хетероарил, каде што 

арилот или хетероарилот се арил се 

дополнително понатаму супституирани со 

еден или повеќе супституенти како 

дополнение на R3; 

R1 и R3 се, независно, -OH, -SH, -NR7H, -

OR26, -SR26, -NHR26, -O(CH2)mOH,                       

-O(CH2)mSH, -O(CH2)mNR7H, -S(CH2)mOH, -

S(CH2)mSH, -S(CH2)mNR7H,                         -

OC(O)NR10R11, -SC(O)NR10R11, -

NR7C(O)NR10R11, -OC(O)R7, -SC(O)R7,                          

-NR7C(O)R7, -OC(O)OR7, -SC(O)OR7, -

NR7C(O)OR7, -OCH2C(O)R7,                                 

-NR7CH2C(O)R7, -OCH2C(O)OR7, -

NR7CH2C(O)OR7, -OCH2C(O)NR10R11, 

NR7CH2C(O)NR10R11, -OS(O)pR7, -

SS(O)pR7, -S(O)pOR7, -NR7S(O)pR7,                       

-OS(O)pNR10R11, -SS(O)pNR10R11, -

NR7S(O)pNR10R11, -OS(O)pOR7,                            

-SS(O)pOR7, -NR7S(O)pOR7, -OC(S)R7, -

SC(S)R7, -NR7C(S)R7, -OC(S)OR7,                     

-SC(S)OR7, -NR7C(S)OR7, -OC(S)NR10R11, -

SC(S)NR10R11, -NR7C(S)NR10R11,               -

OC(NR8)R7, -SC(NR8)R7, -NR7C(NR8)R7, -

OC(NR8)OR7, -SC(NR8)OR7,                         -

NR7C(NR8)OR7, -OC(NR8)NR10R11, -

SC(NR8)NR10R11, -NR7C(NR8)NR10R11,                

-OP(O)(OR7)2, или -SP(O)(OR7)2; 

R5 е дополнително супституиран хетероарил 

или дополнително супституиран 8 до 14 член 

арил; 

R7 и R8, за секој случај, се, независно, -H, 

дополнително супституиран алкил, 

дополнително супституиран алкенил, 

дополнително супституиран алкинил, 

дополнително супституиран циклоалкил, 

дополнително супституиран циклоалкенил, 

дополнително супституиран хетероциклил, 

дополнително супституиран арил, 

дополнително супституиран хетероарил, 

дополнително супституиран аралкил, или 

дополнително супституиран хетераралкил; 

R10 и R11, за секој случај, се независно -H, 

дополнително супституиран алкил, 

дополнително супституиран алкенил, 

дополнително супституиран алкинил, 

дополнително супституиран циклоалкил, 

дополнително супституиран циклоалкенил, 

дополнително супституиран хетероциклил, 

дополнително супституиран арил, 

дополнително супституиран хетероарил, 

дополнително супституиран аралкил, или 

дополнително супституиран хетераралкил; 

или R10 и R11, земени заедно со азотот на 

кој што тие се прикачени, формираат 

дополнително супституиран хетероциклил 

или дополнително супституиран хетероарил; 

R26 е C1-C6 алкил; 

p, за секој случај, е, независно, 0, 1 или 2; и 

m, за секој случај, е независно, 1, 2, 3, или 4; 

под услов да прстен A не е супституиран 

[1,2,3]триазол; и 
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под услов да соединението не е 3-(2,4-

дихидрокси-фенил)-4-(нафтален-1-ил)-5-

меркапто-триазол. 

има уште 53 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/497  

(11)  4935  (13) Т1 

(21)  2013/183  (22) 16/05/2013 

(45) 30/04/2015 

(30)  258914 P  06/11/2009  US and 258918 P  

06/11/2009  US 

(96)  05/11/2010 EP10829176.6 

(97)  01/05/2013 EP2496236 

(73)  Aerpio Therapeutics Inc. 

Cincinnati, OH 45242, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  GARDNER, Joseph, H. and SHALWITZ, 

Robert 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА ПРОЛИЛ 

ХИДРОКСИЛАЗА 

(57)  1  Соединение кое што има формула: 

 

  

 

при што Z е фенил заменет со од 1 до 5 

халогени одбрани од флуор и хлор; 

R4 е C1-C4  линеарен алкил или C3-C4  

разгранет алкил; 

или фармацевтски прифатлива сол од тоа. 

има уште 14 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/135, 38/02, A 61P 25/28  

(11)  4936  (13) Т1 

(21)  2013/257  (22) 03/07/2013 

(45) 30/04/2015 

(96)  17/02/2006 EP06720863.7 

(97)  03/04/2013 EP1848415 

(73)  Teva Pharmaceutical Industries, Ltd. 

5 Basel Street, Petah Tiqva 49131, IL 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  KREITMAN, Rivka ; HAYARDENY, Liat; 

LEVY, Ruth and BLAUGRUND, Eran 

(54)  "КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА СО 

ГЛАТИРАМЕР АЦЕТАТ И РАЗАГИЛИН ЗА 

ТРЕТМАН НА МУЛТИПЛЕКС СКЛЕРОЗА " 

(57)  1  Фармацевтски состав кој содржи 

износ на глатирамер ацетат и износ од 

разагилин или негова фармацевтски 

прифатлива сол за ублажување на симптом 

на една форма на мултиплекс склероза кај 

лице со повремено администрирање на 

фармацевтски состав на лицето.  

има уште 40 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/573, 31/58, 45/06, A 61P 35/00  

(11)  4937  (13) Т1 

(21)  2013/333  (22) 20/08/2013 

(45) 30/04/2015 

(30)  0921506P  25/08/2006  US 

(96)  23/08/2007 EP07837326.3 

(97)  10/07/2013 EP2061561 

(73)  Janssen Oncology, Inc. 

10990 Wilshire Blvd. Suite 1200 Los Angeles 

CA 90024, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  AUERBACH, Alan, H. and BELLDEGRUN, 

Arie, S. 

(54)  СОСТАВИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РАК 

(57)  1  Употреба на терапевтски ефективна 

количина на абиратерон ацетат или негова 

фармацевтски прифатлива сол во 

подготвување на лек за лекувањето  на рак 

на простата кај човек, кадешто лекот е 

подготвен за дa биде администриран во 

дополнение на терапевтски ефективна 

количина на преднизон.  

има уште 23 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 9/14  

(11)  4938  (13) Т1 

(21)  2013/335  (22) 20/08/2013 

(45) 30/04/2015 

(30)  169066 P  14/04/2009  US 

(96)  12/04/2010 EP10714413.1 

(97)  26/06/2013 EP2419086 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company 

Princeton NJ 08543-4000, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  HARTLEY, Ruiling, F.; HADDADIN, Raja, 

M. and QIAN, Feng 

(54)  БИОДОСТАПНИ СОСТАВИ НА 

АМОРФНО АЛФА-(N-

СУЛФОНАМИДО)АЦЕТАМИД СОЕДИНЕНИЕ 

(57)  1  Аморфен цврст состав за дисперзија 

кој што содржи (2R)-2-[[(4-

хлорофенил)сулфонил] [[2-флуоро-4-(1,2,4-

оксадиазол-3-ил)фенил]метил]амино]-5,5,5-

трифлуоропентанамид и 

поливинилпиролидон-винил ацетат 

кополимер (PVPVA).  

има уште 22 патентни барања. 
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(51)  A 61K 39/395, C 07K 16/28, C 12N 5/20, G 

01N 33/53  

(11)  4939  (13) Т1 

(21)  2013/337  (22) 21/08/2013 

(45) 30/04/2015 

(96)  30/03/2005 EP05763460.2 

(97)  22/05/2013 EP1734996 

(73)  The regents of the University of 

California 

1111 Franklin Street, 12th Floor, CA 94607-

5200 Oakland, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  SHEPPARD, Dean and ATAKILIT, Amha 

(54)  "МЕТОДИ И СОСТАВИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ 

И ПРЕВЕНЦИЈА НА БОЛЕСТИ ПОВРЗАНИ 

СО АЛФА V  БЕТА 5 ИНТЕГРИН" 

(57)  1  Употреба на ефективна количина од 

AT2 рецептор антагонист, што е евентуално 

во форма на состав што содржи 

фармацевтски прифатлив носач и/или 

разредувач, во производството на 

медикамент за третманот, спречувањето или 

смалувањето на невропатска болка во 

субјект; 

назначена со тоа, што AT2 рецептор 

антагонистот е одбрaн од соединенија 

претставени со формулата (I): 

  

каде што: 

R1 и R2 се независно одбрани од H, бензил, 

супституиран бензил, фенил, супституиран 

фенил, C1-6алкил, супституиран C1-6алкил, 

C3-6циклоалкил, супституиран C3-

6циклоалкил, и хетероарил, под услов да 

обете R1 и R2 не се водород, 

R4 е одбрано од карбоксилат, карбоксилна 

киселина, сулфат, фосфат, сулфонамид, 

фосфонамид или амид, 

X е одбрано од CH, азот, сулфур или 

кислород под услов да кога X е сулфур или 

кислород едно од R1 или R2 е отсутно, 

Y е одбрано од сулфур, кислород или N-RN, 

каде што RN е одбрано од H, C1-6алкил, 

супституиран C1-6алкил, арил, супституиран 

арил, бензил, супституиран бензил, C1-

4алкиларил, супституиран C1-4алкиларил, 

OH, или NH2, 

G е пет или шест член, хомоароматичен или 

незаситен, супституиран или  

несупституиран, хетероцикличен прстен 

вклучително но не и ограничено на следниве 

прстенести системи: 

  

  

каде што симболот '*' ја означува врската 

распределена помеѓу кондензираните 

прстени 'A' и 'G', 

R5 е одбрано од H, C1-6алкил, фенил, 

супституиран фенил, супституиран C1-

6алкил, C1-6алкокси, или супституиран C1-

6алкокси, 

R6 и R8 се независно одбрани од H, C1-

6алкил, супституиран C1-6алкил, C1-

6алкокси, супституиран C1-6алкокси, фенил, 

фенилокси, бензил, бензилокси, 

бензиламино, бифенил, супституиран 

бифенил, бифенилокси, супституиран 

бифенилокси, нафтил, супституиран нафтил, 

под услов да едно од R6 или R8 не е 

водород, и 

R7 е одбрано од фенил, супституиран фенил, 

бензил, супституиран бензил, бифенил, 

супституиран бифенил, бифенилметилен, 

супституиран бифенилметилен, нафтил, 

супституиран нафтил, нафтилметилен, и 

супституиран нафтилметилен, 

или негова фармацевтски компатибилна сол. 

има уште 12 патентни барања.
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(51)  C 07K 14/51, 16/18  

(11)  4940  (13) Т1 

(21)  2013/338  (22) 21/08/2013 

(45) 30/04/2015 

(30)  411003  25/04/2006  US; 776847 P  

24/02/2006  US; 782244 P  13/03/2006  US and 

792645 P  17/04/2006  US 

(96)  28/04/2006 EP06751903.3 

(97)  22/05/2013 EP1891101 

(73)  AMGEN INC.,  

One Amgen Center Drive  Thousand Oaks, 

CA 91320, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  LATHAM, John; PASZTY, Christopher; 

ROBINSON, Martyn, Kim; GRAHAM, Kevin; 

HENRY, Alistair, James; HOFFMANN, Kelly; 

LAWSON, Alastair; LU, Hsieng; POPPLEWELL, 

Andy; SHEN, Wenyan ; WINKLER, David and 

WINTERS, Aaron 

(54)  "СКЛЕРОСТИН СВРЗУВАЧКИ АГЕНТИ" 

(57)  1  Склеростин-сцврзувачки антитела се 

состојат од следниве CDR секвенци: 

 

CDR-H1: DYNMH (SEQ ID NO:245); 

CDR-H2: EINPNSGGAGYNQKFKG (SEQ ID 

NO:246); 

CDR-H3: LGYDDIYDDWYFDV (SEQ ID 

NO:247); 

CDR-L1: RASQDISNYLN (SEQ ID NO:78); 

CDR-L2: YTSRLLS (SEQ ID NO:79); and 

CDR-L3: QQGDTLPYT (SEQ ID NO:80). 

има уште 32 патентни барања.
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(51)  C 07D 239/46  

(11)  4945  (13) Т1 

(21)  2013/494  (22) 28/11/2013 

(45) 30/04/2015 

(30)  685993P  31/05/2005  US and 05104531  

26/05/2005  EP 

(96)  24/05/2006 EP06755299.2 

(97)  11/09/2013 EP1888537 

(73)  Janssen R$D Ireland 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, 

County Cork, IE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  SCHILS, Didier, Philippe, Robert and 

STAPPERS, Alfred, Elisabeth 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ 4-

[(1,6-ДИХИДРО-6-ОКСО-2-

ПИРИМИДИНИЛ)АМИНО БЕНЗОНИТРИЛ 

(57)  1  Постапка за подготвување 

соединение со формулата  

  

назначена со тоа, што соединението со 

формулата (I) е подготвено со 

деалкоксикарбонилирање естер на 4-оксо-

1,6-дихидро-пиримидинил карбоксилна 

киселина со формулата (II):  

  

каде што R е  C1-4алкил. 

има уште 17 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 9/00, 31/245  

(11)  4946  (13) Т1 

(21)  2013/495  (22) 28/11/2013 

(45) 30/04/2015 

(30)  MI20051633  06/09/2005  IT 

(96)  05/09/2006 EP06793212.9 

(97)  16/10/2013 EP1931304 

(73)  Sintetica S.A. 
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6850 Mendrisio, CH 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  MITIDIERI, Augusto and DONATI 

Elisabetta 

(54)  НОВА УПОТРЕБА НА СОСТАВ КОЈ 

ШТО СОДРЖИ ХЛОРОПРОКАИН HCL, НОВ 

СОСТАВ КОЈ ШТО СОДРЖИ 

ХЛОРОПРОКАИН HCL И МЕТОД ЗА 

НЕГОВО ПРОИЗВОДСТВО 

(57)  1  Употреба на состав без конзерванси 

кој што содржи хлоропрокаин HCl во раствор 

во вода за вбризгување, за производство на 

лек за интратекална наркоза, при што 

составот има pH од 3.0-4.0 и при што 

составот содржи хлоропрокаин HCl, натриум 

хлорид, вода за вбризгување и 

хлороводородна киселина.  

има уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/10, 31/192, 9/00  

(11)  4947  (13) Т1 

(21)  2013/496  (22) 28/11/2013 

(45) 30/04/2015 

(30)  201103183  01/04/2011  TR 

(96)  30/03/2012 EP12162459.7 

(97)  30/10/2013 EP2505195 

(73)  Sanovel Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 

Sirketi, 34460 Sariyer/Istanbul, TR 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Turkyilmaz, Ali; Cifter, Umit and Onder, 

Ramazan 

(54)  ЛОКАЛНИ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ 

ОД КЕТОПРОФЕН И 

МЕТИЛСУЛФОНИЛМЕТАН 

(57)  1  Локален фармацевтски состав од 

кетопрофен и метилсулфонилметан кој што 

содржи најмалку еден засилувач на 

пенетрацијата и агенси за гелатирање, при 

што засилувачот на пенетрацијата е диметил 

сулфоксид, а агенсите за гелатирање се 

хидроксипропил целулоза и карбомер, и при 

што соодносот на тежина на хидроксипропил 

целулозата и карбомерот е од 20:1 до 1:10.  

има уште 12 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/47  

(11)  4948  (13) Т1 

(21)  2013/497  (22) 28/11/2013 

(45) 30/04/2015 

(30)  20080089952P  19/08/2008  US and 

20090175277P  04/05/2009  US 

(96)  18/08/2009 EP09791625.8 

(97)  09/10/2013 EP2334677 

(73)  Array Biopharma, Inc. 

3200 Walnut Street Boulder, CO 80301, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  LYSSIKATOS, Joseph, P.; ZHAO, Qian; 

ALLEN, Shelley; MUNSON, Mark, C.; 

ROBINSON, John, E.; CELESTE, Laura L.; 

DAVIS, T. Gregg; DELISLE, Robert Kirk; 

GRESCHUK, Julie Marie; GROSS, Stefan, D.; 

HICKEN, Erik, James; JACKSON, Leila, J.; 

KALLAN, Nicholas C.; MARMSATER, Fredrik, 

P.; PHENEGER, Jed; RAST, Bryson; 

SCHLACHTER, Stephen T.; TOPALOV, George 

T. and WRIGHT, A. Dale 
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(54)  СОЕДИНЕНИЈА НА 

ТРИАЗОЛОПИРИДИН КАКО ИНХИБИТОРИ 

НА PIM КИНАЗА 

(57)  1  Соединение со општа Формула I: 

 

   

 

или фармацевтски прифатлива сол од тоа, 

при што: 

 

 А е OR10 или NR11R12;  

B е H, F, Cl, ORa, (1-6C алкил)NRbRc, (1-6C 

алкил)OH, CH(OH)CH2OH или (1-4C алкил); 

R1 e H, F, Cl, Br, Me, циклипропил или CN; 

R1a, R2, R3 и R4 се независно H, F, Cl, Br, Me 

или CN; 

R5 и R7 се независно H, F, Me или CN; 

R6 e H, F, Me, Br, CN, циклопропил, фенил, 

MeO- или MeOCH2CH2O-; 

R10 e H, hetCyc1, -(1-3C алкил)hetCyc1a, 

hetCyc2, (CR17R18)p(CR13R14)CH2NR15R16, 

- (CR17R18)p(CR13R14)CH2OH, (1-6 C 

алкил), hetAr1, (1-3C алкил)hetAr1a, или (3-

7C)циклоалкил заменет со NH2, NH(1-6C 

алкил) или N(1-6C алкил)2; 

R11 e H или (1-6C) алкил; 

R12 e hetCyc3, (1-6C алкил)NR15R16, C(O)(1-

6C алкил)NR15R16, (1-6C алкил)NHC(O)O(1-

6C алкил) или (4-7C)циклоалкил 

незадолжително заменет со OH, NH2, NH(1-

6C алкил) или Н(1-6Ц алкил)2; 

R13 e H, (1-6C) алкил, F или OH, и 

R14 e H, (1-6C) алкил или F, или 

R13 и R14 заедно со јаглеродниот атом за кој 

што тие се закачени формираат 3-6 член 

карбоцикличен прстен; 

секој R15, R16, R17 и R18 е независно H или 

(1-6C) алкил; 

или секој R15, R16, R17 и R18 е независно H 

или (1-6C) алкил и R16 е H, (1-6C) алкил, 

C(=O)CH2 F, CH2CHF2 или CH2CF3; 

или NR15R16 формира 5-6 член 

хетероцикличен прстен кој што има прв 

прстенест хетероатом кој што е N и 

незадолжително има втор прстенест 

хетероатом селектиран од N и O; 

hetCyc1, hetCyc1a и hetCyc3 се независно 4-7 

член хетероцикл кој што има прстенест 

азотен атом и незадолжително е заменет со 

еден или повеќе R9 групи; или 

hetCyc1 и hetCyc3 се независно 4-7 член 

хетероцикл кој што има прстенест азотен 

атом и незадолжително е заменет со еден 

или повеќе R9 групи, а hetCyc1a е селектиран 

од морфолинил и 4-7 член азацикличен 

прстен кој што е незадолжително заменет со 

една или повеќе R9 групи;  

секој R9 е независно селектиран од халоген, 

(1-6С)алкил, циклопропилметил, бензил, 

NRfRg, -(1-6C алкил)NRhRi, ORj, (1-6C 

алкил)ORk, (1-6C)флуороалкил, C(O)NRmRn, 

(1-6C алкил)C(O)NRpRq и C(O)O(1-6C алкил); 

hetCyc2 е 8-член премостен хетероцикл кој 

што има прстенест азотен атом; 

hetAr1 и hetAr1a се независно 5- или 6-член 

хетероарил кој што има 1-2 прстенести 

азотни атоми и незадолжително заменети со 

еден или повеќе субституенти независно 

селектирани од F, Cl, Br, Me, циклопропил, 

CN, NH2, NH(1-6C алкил) и N(1-6C алкил)2; 

Ra e H, (1-6C алкил), -(1-6C алкил)-O-(1-6C 

алкил) или -(1-6C алкил)-O-(3-6C 

циклоалкил); 

секој Rb, Rc, Rf, Rg, Rh, Ri, Rk, Rm, Rp  и Rq е 

независно селектиран од Н и (1-6С алкил); 

Rj e H, (1-6C алкил) или циклопропил; 

Rn е Н, (1-6С алкил), -О(1-6 алкил) или -О(3-

6С циклоалкил); и 
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р е 0, 1 или 2. има уште 29 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 12N 15/113, A 61K 47/48  

(11)  4949  (13) Т1 

(21)  2013/499  (22) 02/12/2013 

(45) 30/04/2015 

(30)  20000126325  01/12/2000  EP and 

20010279661P  30/03/2001  US 

(96)  29/11/2001 EP10179947.6 

(97)  02/10/2013 EP2351852 

(73)  Europaisches Laboratorium fur 

Molekularbiologie (EMBL) and Max-Planck-

Gesellschaft zur Forderung der 

Wissenschaften e.V. 

Meyerhofstrasse 1 69117 Heidelberg, DE 

and Hofgartenstrasse 8 80539 Munchen, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Elbashir, Sayda; Lendeckel, Winfried; 

Wilm, Matthias and Luhrmann, Reinhard 

(54)  RNA ИНТЕРФЕРЕНЦИЈА СО 

ПОСРЕДСТВО НА МАЛИ RNA МОЛЕКУЛА 

(57)  1  Изолирана дволанчана RNA 

молекула во формата на две одвоени RNA 

ланци, кадешто секој RNA ланец има 

должина од 19-23 нуклеотиди, кадешто 

споменатата RNA молекула е способна за 

RNA интерференција, кадешто RNA 

молекулата содржи барем еден 

модифициран нуклеотиден аналог за 

употреба во медицината.  

има уште 16 патентни барања.
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(51)  A 01N 25/16, 25/30, 59/12, A 01P 1/00, A 

61K 47/06, A 61P 31/02  

(11)  4950  (13) Т1 

(21)  2013/501  (22) 04/12/2013 

(45) 30/04/2015 

(30)  2007283787  31/10/2007  JP 

(96)  30/10/2008 EP08844363.5 

(97)  16/10/2013 EP2207419 

(73)  Mundipharma International Limited 

Mundipharma House, 14-Par-la-Ville Road, 

P.O. Box HM 2332, Hamilton HMJX, BM 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  CHIKAKO, Udagawa; YOSHIE, Kono and 

TAKAKO, Okamoto 

(54)  СТАБИЛИЗАТОР НА ПЕНА ЗА 

СОСТАВ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈА 

(57)  1  Состав за стерилизација што содржи 

повидон-јод, нејонски сурфактанс и 

сурфактанс од тип органосулфат, назначен 

со тоа, што смешаната количина на 

повидон-јод е 4 до 10 (W/V)%, соодносот на 

смешување помеѓу сурфактансот од 

органосулфат тип и нејонскиот сурфактанс е 

од  50:1 до 2:1, и збирот на содржините од 

двата сурфактанси е 0.4 до 14 (WN)% во 

однос на вкупната количина од составот.  

има уште 4 патентни барања. 

 

 

(51)  C 12N 9/12, C 12Q 1/68  

(11)  4951  (13) Т1 

(21)  2013/502  (22) 10/12/2013 

(45) 30/04/2015 

(30)  200930413  02/07/2009  ES 

(96)  01/07/2010 EP10793649.4 

(97)  02/10/2013 EP2450436 
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(73)  Consejo Superior de Investigaciones 

Cientificas (CSIC) 

28006 Madird, ES 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  SALAS FALGUERAS, Margarita; DE 

VEGA JOSE, Miguel; LAZARO BOLOS, Jose 

Ma; BLANCO DAVILA, Luis and MENCIA 

CABALLERO, Mario 

(54)  БАКТЕРИОГРАФ PHI 29 ДНК 

ПОЛИМЕРАЗА ХИМЕРА 

(57)  1  Химера на DNК полимераза што 

содржи: 

 

аминокиселинска низа која што кодира ц29 

тип DNК  

полимераза (a), врзана со нејзиниот C-

завршен крај за една врзувачка 

аминокиселинска низа (б) врзана со 

нејзиниот C-завршен крај за  

една аминокиселинска низа што содржи 

најмалку еден DNК врзувачки спирален-

закривен-спирален (HhH) домен (ц).  

има уште 42 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 

25/28, C 07D 519/00  

(11)  4952  (13) Т1 

(21)  2013/503  (22) 10/12/2013 

(45) 30/04/2015 

(30)  20090160059  12/05/2009  EP 

(96)  11/05/2010 EP10721696.2 

(97)  20/11/2013 EP2430022 

(73)  Janssen Pharmaceuticals, Inc. and 

Addex Pharma SA 

1125 Trenton-Harbourton Road Titusville, 

NJ08560, US and 12 Chemin des Aulx 1228 

Plan-les-Ouates, CH 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  TRABANCO-SUAREZ, Andres, Avelino; 

CID-NUNEZ, Jose, Maria; OEHLRLCH, 

DANIEL ; TRESADERN, Gary, John; VEGA 

RAMIRO, JUAN, ANTONIO and  

MACDONALD, Gregor, James 

(54)  ДЕРИВАТИ НА 1,2,4,-

ТРИАЗОЛО[4,3]ПИРИДИН И НИВНА 

УПОТРЕБА ВО ТРЕТМАН ИЛИ 

ПРЕВЕНЦИЈА НА НЕУРОЛОШКИ И 

ПСИХИЈАТРИСКИ ПОРЕМЕТУВАЊА 

(57)  1  Соединение од формула (I) 

  

Или неговиот стереохемиски изомерен 

облик  
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каде 

n е  избран од групата која се состои од  0, 1 

и 2; 

m е избран од групата која се состои од  0, 1 

и 2; 

R е избран од метил или трифлуорометил; 

R1е избран од група која се состои од 

водород, C1-6алкил; (C1-3алкилокси)- C1-

3алкил; [(C1-3алкилокси)C1-3алкиолкси]C1-

3алкил; C1-3алкил заменет со еден или 

повеќе независно избрани хало 

супституенти; несупституисан фенил; 

несупституисан бензил; бензил супституисан 

со 1, 2 или 3 супституенти независно 

избрани од групата која се состои од хало, 

C1-3 алкил, C1-3алкикокси, C1-

3алкилоксиC1-3алкил, хидроксиC1-3алкил, 

цијано, хидроксил, амино, C(=O)R', 

C(=O)OR', C(=O)NR'R", моно- или ди(C1-

3алкил)амино, морфолинил, (C3-

7циклоалкил)C1-3алкилокси, 

трифлуорометил и трифлуорометокси, каде 

се  R' и R" независно избрани од водород и 

C1-6алкил; (бензилокси)C1-3алкил; 

несупституисан C3-7циколалкил; C3-

7циклоалкил супституисан со  C1-3алкил 

супституисан со еден или повеќе независно 

избрани хало супституенти; (C3-

7циклоалкил)C1-3aлкил; [(C3-

7циклоалкил)C1-3aлкилокси]C1-3aлкил; (C3-

7циклоалкил)C1-3aлкилокси; 4-(2,3,4,5- 

тетрахидро-бензо[f][l, 4]оксазепин)метил; 

Het1; Het1C1-3aлкил; Het2; и Het2C1-3aлкил; 

R2 е избран од групата која се состои од 

цијано; хало; C1-3aлкил супституисан со 

еден или повеќе независно избрани хало 

супституенти; C1-3aлкилокси супституисан 

со еден или повеќе независно избрани хало 

супституенти; C1-3aлкил; C3-7циклоалкил; i 

(C3-7циклоалкил)C1-3aлкил; 

  је N-кој содржи хетеропрстен избран од 

група која се состои од  (L-a), (L-b), (L-c), (L-

d), (L-e), (L-f), (L-g) и (L-h) долу 

 

  

(L-e)    (L-f)   

 (L-g)    (L-h)  

 

каде 

R3a е одбран од групата која се состои од  

C1-3aлкил; C1-3aлкил супституисан со еден 

или повеќе независно избрани хало 

супституенти; несупституисани  C3-

7циклоалкил; C3-7циклоакил супституисан 

со 1 или 2 супституенти независно избрани 

од C1-3aлкил, C1-3aлкил супституисан со 

еден или повеќе независно избрани хало 

супституенти; или хидроксил; 

несупституисани фенил; фенил 

супституисан со 1, 2 или 3 супституенти 

независно избрани од групата која се состои 

од хало, C1-3aлкил, хидроксиC1-3aлкил, C1-

3aлкил супституисан со еден или повеќе 

независно избрани хало супституиенти, 

цијано, хидроксил, амино, карбоксил, C1-

3aлкилокси-C1-3aлкил, C1-3aлкилокси, C1-

3aлкилокси супституисан со еден или повеќе 

независно избрани хало супституенти, C1-

3aлкилкарбонил, моно - и ди(C1-

3aлкил)амино, и морфолинил; 

несупституисан  (фенил) C1-3aлкил; (фенил) 

C1-3aлкил каде фенил и C1-3aлкил дел на 

супституиенти можат секој  да биде 

независно супституисан со 1, 2 или 3 

супституенти независно избрани од групата 

која се состои од хало,  C1-3aлкил, 

хидроксиC1-3aлкил, C1-3aлкил супституисан 

со еден или повеќе независно избрани хало 

супституиенти, цијано, хидроксил, амино, 

карбоксил, C1-3aлкилокси-C1-3aлкил, C1-

3aлкилокси, C1-3aслкилокси супституисан со 

еден или повеќе независно избрани хало 

супституенти, C1-3aлкилкарбонил, моно- или 

ди(C1-3aлкил)амино, морпфолинил и (C3-

7cциклоалкил) C1-3aлкилокси; 

несупститусан фенилокси; фенилокси 
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супституисан со 1, 2 или 3 супституенти 

независно избрани од групата која се состои 

од хало, C1-3aлкил, C1-3aлкил супституисан 

со еден или повеќе независно избрани хало 

супституенти, C1-3aлкилокси, и C1-

3aлкилокси супституисан со еден или повеќе 

независно избрани хало супституенти; 

несупституисани фенилокси(C1-3aлкил)окси; 

несупституисани (фенилC1-3aлкил)окси; 

фенил(C1-3aлкил)окси каде фенил е дел на 

супституентот супституисан со  1, 2, или 3 

супституенти независно избрани од група 

која се состои од хало, C1-3aлкил, C1-

3aлкил супституисани со еден или повеќе 

независно избрани хало супституенти, C1-

3aлкилокси, i C1-3aлкилокси супституисани 

со еден или повеќе независно избрани хало 

супституенти; несупституисани 

фенилоксиC1-3aлкил; (фенилокси)C1-

3aлкил супституисан со 1 или 2 супституенти 

независно избрани од група која се состои 

од хало, C1-3aлкил, C1-3aлкил супституисан 

со еден или повеќе независно избрани хало 

супституенти, C1-3aлкилокси, и C1-

3aлкилокси супституисани со еден или 

повеќе независно избрани хало 

супституенти; несупституисани фениламино; 

фениламино супституисан со 1 или 2 

независно избрани хало супституенти; 

(фенилC1-3aлкил)амино; (фениламино)(C1-

3aлкил); (C3-7циклоалкил)C1-3aлкил; 

[фенил(C3-7циклоалкил)]C1-3aлкил; Het1; 

Het2; Het2oкси; Het2mетилокси; Het3; и 

фенил со два вицинални супституенти кои 

земени заедно формираат бивалентен 

радикал на формулата 

-N=CH-NH- (a), 

-CH=CH-NH- (b), или 

-O-CH2-CH2-NH- (c); 

R4a  е одбран од група која се состои од 

водород; халоген; трифлуорометил; 

трифлуорометокси; хидроксил; C1-3aлкил; 

C1-3aлкилокси; хидроксиC1-3aлкил; 

хидроксил- C1-3aлкилокси; флуороC1-

3aлкил; флуороC1-3aлкилокси; цијано; 

несупститисан фенил; и фенил супституисан 

со 1 или 2 супституенти независно избрани 

од група која се состои од хало, C1-

3aлкилокси, хидроксиC1-3aлкил, 

трифлуорометил и трифлуорометокси; 

или CR3aR4a формира радикал на формула  

(d), (e), (f), (g) или (h); 

 

 

 

 

 

 

каде е 

секое  Wld, Wle, W2e и Wlf независно 

избрано од  CH и N; 
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секое R7d, R7e, R7f, R7g, R8d, R8e, R8f, R8g  

е независно избрано од водород, метил и 

флуоро; или секое CR7dR8d, CR7eR8e, 

CR7fR8f, CR7gR8g  формира карбонил 

група; 

секое  R9d, R9e, R9f, i R9g  e флуоро; 

секое  ql, q2, q3 или q4 e независно избрано 

од  0, 1 и 2; 

r e 0 или 1; 

s e 0 или 1; 

секое  R3b и R3c  e избрано од група која се 

состои од  C1-3aлкил; C1-3aлкил 

супституисан со еден или повеќе независно 

избрани хало супституенти; несупституисан 

фенил; фенил супституисан со 1, 2 или 3 

супституенти независно избрани од група 

која се состои од хало, C1-3aлкил, 

хидроксиC1-3aлкил, C1-3aлкил супституисан 

со еден или повеќе независно избрани хало 

супституенти, цијано, хидроксил, амино, 

карбоксил, C1-3aлкилоксиC1-3aлкил, C1-

3aлкилокси, C1-3aлкилокси супституисан со 

еден или повеќе независно избрани хало 

супстититуенти , C1-3aлкилкарбонил, моно- 

и ди(C1-3aлкил)амино и морфолинил; 

несупституисан  (фенил)C1-3aлкил; 

(фенил)C1-3aлкил каде фенил и C1-3aлкил 

дел на супституентот можат секој да биде 

независно супституисан со 1, 2 или 3 

супституенти независно избрани од групата 

која се состои од хало, C1-3aлкил, 

хидроксиC1-3aлкил, C1-3aлкил супституисан 

со еден или повеќе независно избрани хало 

супституенти, цијано, хидроксил, амино, 

карбоксил, C1-3aлкилоксиC1-3aлкил, C1-

3aлкилокси, C1-3aлкилокси супституисан со 

еден или повеќе независно избрани хало 

супституенти, C1-3aлкилкарбонил, моно- или 

ди(C1-3aлкил)амино, морфолинил, C3-

7циклоалкил, (C3-7циклоалкил)C1-3aлкил, и 

(C3-7циклоалкил)- C1-3aлкилокси; 

несупституисан  (фенилокси)C1-3aлкил; 

(фенилокси)C1-3aлкил супституисан со 1 

или 2 супституенти независно избрани од 

група која се состои од хало, C1-3aлкил, C1-

3aлкил супституисан со еден или повеќе 

независно избран хало супституент, C1-

3aлкилокси, и C1-3aлкилокси супституисан 

со еден или повеќе независно избрани хало 

супституенти; (фениламино)(C1-3aлкил); 

фенил до два вицинелна супституента кои 

земени заедно формираат бивалентен 

радикал на формула   (a), (b) или (c) како 

што е претходно дефинисано ; Het1; Het2; 

Her3; несупституисани C3-7циклоалкил; C3-

7циклоалкил супституисан со  1 или 2 

супституенти независно избрани од C1-

3aлкил, C1-3aлкил супституисан со еден или 

повеќе независно избрани хало 

супституенти, или хидроксил; (C3-

7циклоалкил) C1-3aлкил; и [фенил(C3-

7циклоалкил)]C1-3aлкил; 

R3d и R4d се секој независно избрани од 

група која се состои од водород и  C1-

3aлкил; 

секое R5a, R5b, R5c, R5d, R6a, R6b, R6c и 

R6d се независно избрани од група која се 

состои од водород и C1-3aлкил; или секој 

пар  R5aR6a, R5bR6b, R5cR6c, R5dR6d се 

супституенти на ист атом на јагленород и 

секој  CR5aR6a, CR5bR6b, CR5cR6c, 

CR5dR6d заедно формираат  (C=O) или C3-

7циклоалкилиден радикал; 

секое  R10a, R10b i R10c  e избрано од  H, 

C1-3aлкил и C1-3aлкилокси; 

каде, во (L-e),  

каде е  t 1 или 2, R11 e водород и R12 e 

избран од супституент  избран од групата 

која се состои од фенил,фенилокси и 

фениламино, кои може секој по потреба да 

биде супституисано со 1 или 2 супституента; 

или каде е   t 1 или 3, тогаш  CR11R12 

формира радикал на формулата  (i) или 

формулата (j) 
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каде  

секое R13i и R13j  е независно избрано од 

метил и трифлуорометил; 

секое R14i или R14j e флуоро; 

секое  u1 и u2 е независно 0, 1 или 2; 

v1 е избран од групата од  0, 1 и 2; 

v2 е избран од групата од  1 и 2; 

секое zl и z2  е независно избрано од 

групата од  0, 1 и 2; 

секое kl и k2  е независно избрано од 

групата од  0, 1 и 2; 

каде, u (L- f) w е 1 или 2; 

каде u (L-g) 

Z е CR16R17 и R15  е водород каде секое  x 

0  y е 1; или 

Z е CR16R17 и R15 е избрано од групата 

која се состои од водород, метил и фенил и 

каде е секое  x 0 и y е 2;  

(L-g) е (L-g'') каде е  Z NR16 

  

каде се  R16 и R17 секој независни избран 

од групата која се состои од водород; 

несупституисан фенил; и фенил 

супституисан со  1, 2 или 3 хало супституент; 

каде  u (L-h),  

Q  е O или N-R18, каде е  R18 избран од 

водород и  C1-3aлкил; 

каде 

секој Het1 е заситен хетероцикличен 

радикал избран од пиролидинил; 

пиперидинил; пиперазинил; и морфолинил; 

од кои секој може по потреба да биде 

супституиран со 1 или 2 супституенти 

независно избрани од од група која се 

состои од C1-6aлкил, хало, C1-3aлкил 

супституисан со еден или повеќе независно 

избрани хало супституенти, несупституисан 

фенил; или фенил супституисан со 1, 2 или 

3 супституента независно избрани од 

групата која се состои од хало, 

трифлуорометил,и трифлуорометокси; и 

секој  Het2 е ароматичен хетероцикличен 

радикал избран од пиридинил и 

пиримидинил; од кои секој е несупституисан 

или супституисан со 1 или 2 супституенти 

избрани од групата која се состои од хало ; 

C1-3aлкил; C1-3aлкилокси; и C1-3aлкил 

супституисан со еден или повеќе независно 

избрани хало супституенти;  

секој Het3 е хетероцикличен радикал избран 

од  1,3-тиазолил по потреба супституисан со  

C1-3aлкил; несупституисан бензофуранил; 

несупстиуисани 3,4-дихидро-2H-хроменил; и 

супституисани  1H-индолил; 

секој хало е избран од групата која се состои 

од флуоро, хлоро, бромо и јодо; и нивни 

фармацевтски прифатливи соли или 

солвети. 

има уште 14 патентни барања. 
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(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  De Zolt, Dario 

(54)  БЕЗБЕДНОСНА ИГЛА НА ПЕНКАЛО 

СО ЦЕВЧЕ КАКО ЗАШТИТЕН ЕЛЕМЕНТ 

(57)  1  Пенкало игла да се поврзе со сад 

или пенкало 

каде што ампулата со лек е поврзанa, 

споменатата 

игла (1) се состои од: 

 

- метално цевче (5) со две точки 

(25, 26), по една на секој крај: целта на 

првата (25), позната како "точка на 

пациентот", е да го 

сече епидермисот, за да се овозможи 

цевчето (5) 

да се вметне во кожата на пациентот; целта 

на втората (26), внатрешна игла носач 

(3) позната како "точка на ампула", е да 

перфрорира во 

медицинската ампула кога иглата на 

пенкалото 

(1) е прицврстена на пенкало, ова му 

овозможува на  

лекот да биде префрлен, за време на 

инјекцијата со материјалот, од ампулата до 

пациентот преку 

цевчето (5); 

- споменатата игла носач (3), да се поврзе  

со споменатото пенкало; 

- примарниот контејнер (2), чија цел 

е да го прими целото пенкало со игла (1) 

пред 

употреба; 

- покривен елемент (6), поврзан со игла 

носач (3) кои се поставени за цевчето (5); 

- заштитен елемент (20) , подвижен во 

покривниот елемент (6) и договорено да 

произлезат од 

овој вториот со цел да се покрие првите 

канула (5) точка 

по екстракција од пациент со завршување 

на инјектирање, со цел да се избегне 

случајно 

контактирајте со споменатата 

на точка (25) од страна на оператор правејќи 

ја 

инјекцијата или од страна на вистинскиот 

пациент, како и да 

спречи повторна употреба на уредот; 

- еластичен елемент (36) поставен за да 

изврши притисок на 

споменатиот заштитен елемент (20), со цел 

да се овозможи 

да се движат со престанок на вбризгување и 

во текот 

на екстракција на цевчето (5) од пациентот, 

споменатото движење предизвикува 

споменатиот  

елемент да се покрие првата точка (25) од 

наведенoто цевче (5), со средства за 

заклучување (47, 300, 310) се обезбедени за 

наведениот 

еластичен елемент (36), за да се спречи 

неговото дејствување 

на наведениот заштитен елемент (20), 

барем додека 

во момент кој следи по започнувањето на 

воведувањето на цевчето (5) во 

епидермисот 

наведеното средство за заклучување (47, 

300, 310), кој може 

да се отрстрани по споменатиот момент 

каде што 

споемнатотот започнато воведување се 

карактеризира со тоа што 

заштитниот елемент (20) се состои од прв 

крај 

(20A) надвор од споменатиот покривен 

елемент (6) и 

втор крај (20B) во внатрешниот дел од овој 

вториот, 

заштитниот елемент (20A) проектира 
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значително, од покривниот елемент (6) и го 

покрива цевчето 

(5) кога иглата на пенкало е подготвен за 

употреба 

(нацрт 2 , 4), на споменатиот прв крај (20а) 

на кожата на пациентот кога оператор 

иницира инјектирање, 

споменатиот заштитен елемент (20) 

слободно лесно лизга  

во рамките на покривниот елемент (6)  

за откривање на цевчето (5) 

кој оттука продира во кожата се додека 

заштитникот во вториот крај (20B) 

контактира со средствата за  

заклучување (300, 310) е отстранета кога 

иглата пенетрира во телото на пациентот и 

заштитниот елемент (20) влегува во 

покривниот елемент (6) од споментатото 

движење на еластичниот елементи (36) 

резултира со компресија, така што, кога 

инекцијата е завршена, отстранување на 

игла (5) се формира  и пациентот му 

овозможува за заштитниот елемент (20) да 

се движи во однос на наведениот покривен 

елемент 

(6) под довербата на еластичниот елемент 

(36), споменатиот заштитен елемент се 

движи 

од покривниот елемент и го наметнува 

цевчето на 

канула ( 5 ) . 

има уште 10 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 61K 9/00, 38/00, 47/26, C 07K 14/705  

(11)  4954  (13) Т1 

(21)  2013/505  (22) 11/12/2013 

(45) 30/04/2015 

(30)  752150P  20/12/2005  US 

(96)  19/12/2006 EP06846683.8 

(97)  16/10/2013 EP1962886 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company 

Princeton NJ 08543-4000, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  DALI, Manisha, M.; DAHLHEIM, Charles, 

E.; BORSADIA, Sunita; NARINGREKAR, Vijay 

H.; GANDHI, Rajesh B. and NERURKAR, Manoj 
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(54)  СТАБИЛНИ ПРОТЕИНСКИ 

ФОРМУЛАЦИИ 

(57)  1  Формулација погодна за поткожна 

употреба која што содржи 125mg/ml CTLA4Ig 

молекули, шеќер селектиран од групата која 

што се состои од сахароза, лактоза, малтоза, 

манитол и трехалоза и нивни смеси, и 

фармацевтски прифатлив воден носител, при 

што формулацијата има распон на pH од 6 до 

8 и вискозитет од 9 до 20 mPa·s,а тежинскиот 

со има уште 19 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 9/48, 31/4178  

(11)  4955  (13) Т1 

(21)  2013/506  (22) 11/12/2013 

(45) 30/04/2015 
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(30)  201005867  16/07/2010  TR 

(96)  15/07/2011 EP11174277.1 

(97)  30/10/2013 EP2407159 

(73)  Sanovel Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 

Sirketi, 34460 Sariyer/Istanbul, TR 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  TURKYILMAZ, Ali; CIFTER, UMIT; TURP, 

Hasan Ali and KARAKOY, Basak Acar 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ОД 

ОЛМЕСАРТАН 

(57)  1  Формулација за капсула од 

олмесартан медоксомил, што содржи 

поливинилпиролидон и кроскармелоза 

натриум во тежински сооднос помеѓу 1:10 до 

10:1 (w/w); и магнезиум стеарат и колоиден 

силициум диоксид во тежински сооднос 

помеѓу 1:10 до 15:1 (w/w).  

има уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61B 5/0476, A 61N 1/00, G 06F 19/00  

(11)  4956  (13) Т1 

(21)  2013/507  (22) 11/12/2013 

(45) 30/04/2015 

(30)  20100014333  27/08/2010  GB 

(96)  26/08/2011 EP11754911.3 

(97)  25/09/2013 EP2464285 

(73)  NeuroPro Limited 

PO Box 3136 Road Town, Tortola, VG 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Juffali, Walid and El-Imad, Jamil 

(54)  СИСТЕМ ЗА НАДГЛЕДУВАЊЕ ИЛИ 

ПРЕДВИДУВАЊЕ И ПОСТАПКА ЗА 

НАДГЛЕДУВАЊЕ ИЛИ ПРЕДВИДУВАЊЕ 

(57)  1  Систем за надгледување или 

предвидување (1) за откривање на зачетокот 

на 

невролошки напад, кој ќе се состои од: 

невролошки електрични влезни податоци (2), 

кои се дигитално претставување на 

невролошки изведениот сигнал; 

конвертер (3) адаптиран да ги конвертира 

дигиталните сигнали во дигитална низа на 

податоци; 

анализатор на шемите (4) адаптиран да 

идентификува повторувачки шеми во 

дигиталната низа на податоци; и 

монитор (5) адаптиран за мерење на 

параметар изведен од шемите, кој ќе зависи 

од еден или повеќе од следниве критериуми: 

бројот на веќе споменатите повторувачки 

шеми во дигиталната низа на податоци; 

соодносот на веќе споменатите повторувачки 

шеми во дигиталната низа на податоци; 

стапката на промена на веќе споменатите 

повторувачки шеми во дигиталната низа на 

податоци; и 

стапката на промена на соодносот на веќе 

споменатите повторувачки шеми во 

дигиталната низа на податоци, каде што 

излезните податоци на мониторот (5) ќе 

дадат индикација за зачетокот или развојот 

на невролошка активност, во зависност од 

параметарот изведен од шемата. 

  

има уште 14 

патентни барања. 
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(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/53, A 61P 37/00

  

(11)  4957  (13) Т1 

(21)  2013/508  (22) 12/12/2013 

(45) 30/04/2015 

(30)  250978P  13/10/2009  US 

(96)  12/10/2010 EP10768153.8 

(97)  20/11/2013 EP2488523 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company 

Princeton, NJ 08543-4000, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  CARTER, Percy H.; CHERNEY, Robert J.; 

ROSSO, Victor W. and Li, Jun 

(54)  N-((1R,2S,5R)-5-(ТЕРТ-БУТИЛАМИНО)-

2-((S)-3-(7-ТЕРТ-БУТИЛПИРАЗОЛО[1,5-

A][1,3,5] ТРИАЗИН-4-ИЛАМИНО)-2-

ОКСОПИРОЛИДИН-1-

ИЛ)ЦИКЛОХЕКСИЛ)АЦЕТАМИД, ДВОЕН 

МОДУЛАТОР НА АКТИВНОСТА НА 

РЕЦЕПТОРИ НА ХЕМОКИНИ, КРИСТАЛНИ 

ФОРМИ И ПРОЦЕСИ 

(57)  1  Соединение кое што има формула: 

 

 

 

или сол од тоа. 

има уште 14 патентни барања

. 
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(51)

  A 61P 11/06, C 07D 401/12, A 61K 31/4704, 

31/473, 31/4745, 31/4747, 31/517, 31/519, 

31/551, A 61P 25/06, C 07D 471/04, 471/10, 

471/20  

(11)  4958  (13) Т1 

(21)  2013/509  (22) 12/12/2013 

(45) 30/04/2015 

(30)  251477P  14/10/2009  US 

(96)  13/10/2010 EP10768347.6 

(97)  27/11/2013 EP2488512 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company 

Princeton NJ 08543-4000, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  LUO, Guanglin; DUBOWCHIK, Gene M. 

and MACOR, John E. 

(54)  АНТАГОНИСТИ НА CGRP 

РЕЦЕПТОРИ 
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(57)  1  Соединение со Формула I 

 

  

при што:                                             

 

R1 е водород, цијано, хало, алкил, 

халоалкил, алкокси, амино, алкиламино, 

диалкиламино, азетидинил, пиролидинил, 

или пиперидинил; 

R2 е пиперидинил заменет со 1 субституент 

селектиран од групата која што се состои од 

 

 

  

или R2 е 

 

  

R3 е водород, хало, цијано, алкил, 

халоалкил, алкокси, или халоалкокси; 

R4 е водород, хало, цијано, алкил, 

халоалкил, алкокси, или халоалкокси; 

R5 е водород, хидрокси, алкокси, 

халоалкокси, азидо, амино, алкиламино, или 

диалкиламино; 

R6 е водород, хидрокси, алкокси, 

халоалкокси, азидо, амино, алкиламино, или 

диалкиламино; 

R7 е водород, хидрокси, алкокси, 

халоалкокси, азидо, амино, алкиламино, или 

диалкиламино; 

R8 е водород, хидрокси, алкокси, 
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халоалкокси, азидо, амино, алкиламино, или 

диалкиламино; 

R9 е водород, хидрокси, алкокси, 

халоалкокси, азидо, амино, алкиламино, или 

диалкиламино; 

R10 е водород, хидрокси, алкокси, 

халоалкокси, азидо, амино, алкиламино, или 

диалкиламино; 

R11 е водород, хидрокси, алкокси, 

халоалкокси, азидо, амино, алкиламино, 

диалкиламино, алкоксикарбонил, или 

бензилоксикарбонил; 

или R10 и R11 земени заедно е O или N-OH; 

под услов ако најмалку еден од R5, R6, R7, 

R8, R9, R10, или R11 не е водород; 

Ar1 е фенил заменет со 0-3 субституенти 

селектирани од групата која што се состои 

од цијано, хало, алкил, халоалкил, алкокси, 

халоалкокси, и алкилSO2; 

X е O, CH2, или NH; и 

Y е врска, O, CH2, или NH; 

при што 

"алкил" значи права или разгранета алкил 

група составена од 1 до 6 јаглероди; 

"алкенил" значи права или разгранета алкил 

група составена од 2 до 6 јаглероди со 

најмалку една дупла врска; 

"циклоалкил" значи моноцикличен прстенест 

систем составен од 3 до 7 јаглероди;_или 

фармацевтски прифатлива сол од тоа. 

има уште 16 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00

  

(11)  4959  (13) Т1 

(21)  2013/510  (22) 12/12/2013 

(45) 30/04/2015 

(30)  944583P  18/06/2007  US 

(96)  13/06/2008 EP08768485.8 

(97)  02/10/2013 EP2170959 

(73)  Merck Sharp & Dohme B.V. 

2031 BN Haarlem, NL 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  CARVEN, Gregory John; VAN 

EENENNAAM, Hans and DULOS, Gradus 

Johannes 

(54)  АНТИТЕЛА НА ЧОВЕЧКИ 

ПРОГРАМИРАН СМРТЕН РЕЦЕПТОР PD-1 

(57)  1  Антитело или дел од антитело кое се 

врзува за човечки PD-1, што содржи: 

 

 лесен синџир CDR НИЗА ИД БР.: 15, 

16 и 17 и тежок синџир CDRs НИЗА ИД БР.: 

18, 19 и 20; 

при што споменатото антитело или дел од 

антитело го блокира врзувањето на човечки 

PD-L1 и човечки PD-L2 за човечки PD-1 

има уште 20 патентни барања. 
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ПРЕГЛЕДИ 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА 

ПАТЕНТИТЕ 

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)  

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен  

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 

 

(51) (51)основен (11) (13) 

8C07D405/04 8C07D249/12 4934 T1 

8A61K9/14 8A61K9/14 4938 T1 

8C07K14/51 8C07K14/51 4940 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 4954 T1 

8A61K31/473 8A61P11/06 4958 T1 

8A61K31/551 8A61P11/06 4958 T1 

8C07D471/10 8A61P11/06 4958 T1 

8A61K31/10 8A61K31/10 4947 T1 

8A61K31/135 8A61K31/135 4936 T1 

8A61P25/18 8A61P25/18 4943 T1 

8C07D239/46 8C07D239/46 4945 T1 

8A61K38/00 8A61K9/00 4954 T1 

8A61B5/0476 8A61B5/0476 4956 T1 

8A61K31/53 8C07D487/04 4957 T1 

8A61P37/00 8C07D487/04 4957 T1 

8A61P11/06 8A61P11/06 4958 T1 

8A61K31/245 8A61K9/00 4946 T1 

8A61K9/00 8A61K31/10 4947 T1 

8C12Q1/68 8C12N9/12 4951 T1 

8A01P1/00 8A01N25/16 4950 T1 

8A61K31/501 8C07D413/10 4960 T1 

8C07D413/14 8C07D413/10 4960 T1 

8C07D249/12 8C07D249/12 4934 T1 

8A61K9/48 8A61K9/48 4955 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 4946 T1 

8A61K47/48 8C12N15/113 4949 T1 

8A61P35/00 8C07D413/10 4960 T1 

8A61K38/02 8A61K31/135 4936 T1 

8C07D401/12 8C07D401/12 4942 T1 

8A61M5/32 8A61M5/32 4953 T1 

8A61K31/4178 8A61K9/48 4955 T1 

8A61N1/00 8A61B5/0476 4956 T1 
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8A61K31/4747 8A61P11/06 4958 T1 

8A61K31/519 8A61P11/06 4958 T1 

8A61P25/06 8A61P11/06 4958 T1 

8C07D471/04 8A61P11/06 4958 T1 

8A61K31/192 8A61K31/10 4947 T1 

8A01N25/30 8A01N25/16 4950 T1 

8C07D401/04 8C07D249/12 4934 T1 

8C07D403/04 8C07D249/12 4934 T1 

8A61P25/28 8A61K31/135 4936 T1 

8A61K31/573 8A61K31/573 4937 T1 

8A61K31/58 8A61K31/573 4937 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 4939 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 4952 T1 

8C07D519/00 8C07D471/04 4952 T1 

8A61K31/4704 8A61P11/06 4958 T1 

8C07D471/20 8A61P11/06 4958 T1 

8A61K31/47 8C07D471/04 4948 T1 

8C12N15/113 8C12N15/113 4949 T1 

8A61K47/06 8A01N25/16 4950 T1 

8C07D413/10 8C07D413/10 4960 T1 

8A61P35/00 8C07D249/12 4934 T1 

8G01N33/53 8A61K39/395 4939 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 4959 T1 

8C07D471/04 8C07D401/12 4942 T1 

8A61K47/26 8A61K9/00 4954 T1 

8C07K14/705 8A61K9/00 4954 T1 

8A61K31/517 8A61P11/06 4958 T1 

8C07D401/12 8A61P11/06 4958 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 4948 T1 

8A61P31/02 8A01N25/16 4950 T1 

8C07D417/14 8C07D413/10 4960 T1 

8A61K45/06 8A61K31/573 4937 T1 

8C07K16/28 8A61K39/395 4939 T1 

8C12N5/20 8A61K39/395 4939 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 4959 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 4957 T1 

8A61K31/4745 8A61P11/06 4958 T1 

8C12N9/12 8C12N9/12 4951 T1 

8A01N25/16 8A01N25/16 4950 T1 

8C07D417/10 8C07D413/10 4960 T1 
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8A61K31/4196 8C07D249/12 4934 T1 

8A61K31/497 8A61K31/497 4935 T1 

8A61P35/00 8A61K31/573 4937 T1 

8C07K16/18 8C07K14/51 4940 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 4959 T1 

8A61K31/495 8A61P25/18 4943 T1 

8A61P25/28 8C07D471/04 4952 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 4952 T1 

8G06F19/00 8A61B5/0476 4956 T1 

8A01N59/12 8A01N25/16 4950 T1 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ  

(73) носител на правото на патент  

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)  

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 

 

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

Takeda GmbH C 07D 401/12, 471/04 4942 Т1 

Merck Patent GmbH 

C 07D 413/10, A 61K 31/501, A 

61P 35/00, C 07D 413/14, 

417/10, 417/14 

4960 Т1 

Synta Pharmaceuticals Corporation 

C 07D 249/12, A 61K 31/4196, A 

61P 35/00, C 07D 401/04, 

403/04, 405/04 

4934 Т1 

Richter Gedeon Nyrt. A 61P 25/18, A 61K 31/495 4943 Т1 

Ranbaxy Laboratoires Limited 
 

4944 Т1 

Aerpio Therapeutics Inc. A 61K 31/497 4935 Т1 

Janssen Oncology, Inc. 
A 61K 31/573, 31/58, 45/06, A 

61P 35/00 
4937 Т1 

Teva Pharmaceutical Industries, Ltd. 
A 61K 31/135, 38/02, A 61P 

25/28 
4936 Т1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 9/14 4938 Т1 

The regents of the University of California 
A 61K 39/395, C 07K 16/28, C 

12N 5/20, G 01N 33/53 
4939 Т1 

AMGEN INC.,  C 07K 14/51, 16/18 4940 Т1 

Sintetica S.A. A 61K 9/00, 31/245 4946 Т1 

Europaisches Laboratorium fur 

Molekularbiologie (EMBL) and Max-

Planck-Gesellschaft zur Forderung der 

Wissenschaften e.V. 

C 12N 15/113, A 61K 47/48 4949 Т1 

Mundipharma International Limited A 01N 25/16, 25/30, 59/12, A 4950 Т1 
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01P 1/00, A 61K 47/06, A 61P 

31/02 

Janssen R$D Ireland C 07D 239/46 4945 Т1 

Sanovel Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 

Sirketi 
A 61K 31/10, 31/192, 9/00 4947 Т1 

Array Biopharma, Inc. C 07D 471/04, A 61K 31/47 4948 Т1 

Bristol-Myers Squibb Company 
A 61K 9/00, 38/00, 47/26, C 07K 

14/705 
4954 Т1 

Merck Sharp & Dohme B.V. 
C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 

61P 35/00 
4959 Т1 

Consejo Superior de Investigaciones 

Cientificas (CSIC) 
C 12N 9/12, C 12Q 1/68 4951 Т1 

Janssen Pharmaceuticals, Inc. and Addex 

Pharma SA 

C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 

61P 25/28, C 07D 519/00 
4952 Т1 

ARTSANA S.p.A. A 61M 5/32 4953 Т1 

Sanovel Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim A 61K 9/48, 31/4178 4955 Т1 

NeuroPro Limited 
A 61B 5/0476, A 61N 1/00, G 

06F 19/00 
4956 Т1 

Bristol-Myers Squibb Company 
C 07D 487/04, A 61K 31/53, A 

61P 37/00 
4957 Т1 

Bristol-Myers Squibb Company 

A 61P 11/06, C 07D 401/12, A 

61K 31/4704, 31/473, 31/4745, 

31/4747, 31/517, 31/519, 31/551, 

A 61P 25/06, C 07D 471/04, 

471/10, 471/20 

4958 Т1 
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 

МАРКИ 

 
Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен 

весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги 

објавува податоците од пријавите на трговските марки.  

 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 

 

(210) Број на пријавата 

(220) Датум на поднесување 

(230) Датум на изложбено или саемско првенство 

(442) Датум на на објавување на пријавата 

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

(731) Подносител: име и адреса 

(740) Застапник 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(551) Индивидуалена/колективена трговска марка 

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

(Ничанска) и список на производите и услугите 

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

класификација ВКЛ (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 

 



 

 

38 | С т р а н а   Т р г в о с к и  м а р к и     
 

30 Април 2015 Гласник Бр. 2/2015  

(210) TM  2011/983 (220) 15/09/2011  

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ЛЕТТОФООДС ДООЕЛ 

увоз извоз  Скопје 

ул. Качанички пат 158, индустриска зона 

Визбегово, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, жолто, ползлатено, зелено 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  чипс (чипс со вкус на кечап)  

кл. 30  чипс (производи од житарици со 

вкус на кечап)  

 

(210) TM  2011/984 (220) 15/09/2011 

(442) 30/04/2015 

(731) КАНААН д.о.о., Скопје 

Качанички пат бб., Индустриска зона - 

Визбегово, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвено, жолто, позлатено 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  чипс (со вкус на пиперка)  

кл. 30  чипс (производи од житарици со 

вкус на пиперка)  

 

(210) TM  2011/985 (220) 15/09/2011 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ЛЕТТОФООДС ДООЕЛ 

увоз извоз Скопје 

ул.Качанички пат 158, индустриска зона 

Визбегово, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бордо, жото, црвено, позлатено, 

зелено 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  чипс (со вкус на чили)  

кл. 30  чипс (производи од житарици со 

вкус на чили)  

 

(210) TM  2011/986 (220) 15/09/2011 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ЛЕТТОФООДС ДООЕЛ 

увоз извоз Скопје 

ул.Качанички пат 158, индустриска зона 

Визбегово, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелено, жолто, црвено, позлатено 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 29  чипс (со вкус на пица)  

кл. 30  чипс (производи од житарици со 

вкус на пица)  

 

(210) TM  2011/987 (220) 15/09/2011 

(442) 30/04/2015 

(731) КАНААН д.о.о., Скопје 

Качанички пат бб., Индустриска зона - 

Визбегово, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) жолто, црвено, позлатено, бело 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  чипс (со вкус на сирење)  

кл. 30  чипс (производи од житарици со 

вкус на сирење)  

 

(210) TM  2012/129 (220) 10/02/2012 

(442) 30/04/2015 

(731) ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ Битола 

ул.Илинденска бб, 7000 Битола, MK 

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, 

адвокат  

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 

Скопје 

(540)  

BITOLSKO BELO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко, млечни производи, сирење, 

кашкавал, павлака, путер  

 

(210) TM  2012/1253 (220) 27/11/2012 

(442) 30/04/2015 

(731) Синпекс доо 

ул.Краварски пат бб, Битола, MK 

(540)  

 
(591) црна, жолта и зелена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со земјоделска механизација  

 

(210) TM  2013/28 (220) 17/01/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА 

АД Скопје 

ул. Македонија 9-11, 1000 Скопје, MK 

(540)  

МЕДО ШТЕДО 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  осигурување, водење на работење, 

управување со ризици, канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани за 

недвижен имот  

 

(210) TM  2013/29 (220) 17/01/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА 

АД Скопје 

ул. Македонија 9-11, 1000 Скопје, MK 

(540)  

MEDO SHTEDO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  осигурување, водење на работење, 

управување со ризици, канцелариски 

работи  
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кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани за 

недвижен имот  

 

(210) TM  2013/116 (220) 13/02/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за производство и 

трговија КАЛЕКЕРАМИКА ДООЕЛ увоз-

извоз 

ул.Јадранска Магистрала бр.86, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(591) црна, портокалова, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати и санитарни инсталаци; 

додатоци за функсонирање на апаратите и 

водоводните или гасоводнитеа цевки; 

апарати или инсталаци за омекнување на 

водата; апарати за сушење на рацет во 

туаети; бојлери за грење; заптиви 

елементи (славини, тапи) (чешми) за 

водоводни цевки; туш кабини; инсталаци 

за кади за сауни; туш кабини (затворени); 

лавабоа за миење на раце (делови на 

санитарни инсталаци); чучавци (санитарна 

опрема); опрема за кади  

кл. 19  керамички плочи; блокови 

материали за поплочување, кои не се 

метални: декоративни елементи, за 

изградба који не се од метал; мермер; 

плочи за подови. кои не се од метал; 

ѕидни плочи, кои не се од метал; плочи 

[градежен материал], водоводни цевки, 

кои не се од метал  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работа; 

канцалариски работи  

 

(210) TM  2013/345 (220) 25/04/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 

ТРГОВИЈА И УСЛУГИ Б.Б.Ф КОМПАНИ 

ЛТД ДООЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ СКОПЈЕ 

бул.Македонска косовска бригада 28/6а, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

 

(210) TM  2013/427 (220) 14/05/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво  за производство, 

трговија и услуги БАЛКАНСКА 

МЛЕКАРА ДООЕЛ Скопје 

ул.34 бр. 13, Илинден , MK 

(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) сина, зелена, темно зелена, бела, 

црна, црвена, кафена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  топено сирење (млечен производ)  

 

(210) TM  2013/428 (220) 14/05/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво  за производство, 

трговија и услуги БАЛКАНСКА 

МЛЕКАРА ДООЕЛ Скопје 

ул.34 бр. 13, Илинден , MK 

(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, темно сина, зелена, темно 

зелена, бела, црвена, црна, кафена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кисело млеко (млечен производ)  

 

(210) TM  2013/429 (220) 14/05/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво  за производство, 

трговија и услуги БАЛКАНСКА 

МЛЕКАРА ДООЕЛ Скопје 

ул.34 бр. 13, Илинден , MK 

(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) светло сина, темно сина, светло 

зелена, темно зелена, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  ајран (млечен производ)  

 

(210) TM  2013/430 (220) 14/05/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво  за производство, 

трговија и услуги БАЛКАНСКА 

МЛЕКАРА ДООЕЛ Скопје 

ул.34 бр. 13, Илинден , MK 

(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

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

црна, црвена, кафена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко  

 

(210) TM  2013/435 (220) 15/05/2013 

(442) 30/04/2015 
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(731) Друштво за промет и услуги 

ФОБАС КОМПАНИ ДОО 

Источна индустриска зона бб дел 3 - 

Маџари, 1000 Скопје, MK 

(540)  

EVA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанци за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

заби  

 

(210) TM  2013/436 (220) 15/05/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за промет и услуги 

ФОБАС КОМПАНИ ДОО 

Источна индустриска зона бб дел 3 - 

Маџари, 1000 Скопје, MK 

(540)  

LOLA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанци за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

заби  

 

(210) TM  2013/437 (220) 15/05/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за промет и услуги 

ФОБАС КОМПАНИ ДОО 

Источна индустриска зона бб дел 3 - 

Маџари, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 
(591) -жолта и сина 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

забите  

 

(210) TM  2013/439 (220) 15/05/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за туризам, трговија и 

услуги НОА ТУРС дооел Скопје 

ул.Васил Главинов бр.3, Скопје, MK 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(210) TM  2013/502 (220) 30/05/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз 

Градско 

Автопат бб, 1420 Градско, MK 
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(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци;  привремено сместување  

 

(210) TM  2013/522 (220) 03/06/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) Taylor Made Golf Company, Inc.  

5545 Fermi Court, Carlsbad, California 

92008, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

TAYLOR MADE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  опрема за голф и додатоци за 

голф, вклучително палки за голф, дршки 

за голф, топчиња за голф, ракавици за 

голф, подметки за голф, покривки за глава 

на палки за голф, торби за голф, тела на 

палки за голфи  

 

(210) TM  2013/527 (220) 03/06/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) ДООЕЛ Ликуки-Хоме 

ул.Јорго Костовски бр.46, 7000 Битола, 

MK 

(740) ДООЕЛ Ликуки-Хоме  

ул.Ѓорѓи Ѓорѓиевски бб, Кременица, 7000 

Битола 

(540)  

 
(591) зелена, сребрена, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2013/543 (220) 05/06/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) Orpha - Devel Handels und Vertribes 

GmbH 

Wintergasse 85/1B 3002 Purkerdorf, AT 

(740) СЛАВИЦА ТРЧКОВА, АДВОКАТ  

Ул. Св. Кирил и Методиј бр.16, 1000, 

Скопје 

(540)  

NALPAIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

кл. 10  медицински помагала  

 

(210) TM  2013/544 (220) 05/06/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) Orpha - Devel Handels und Vertribes 

GmbH 

Wintergasse 85/1B 3002 Purkerdorf, AT 

(740) СЛАВИЦА ТРЧКОВА, АДВОКАТ  

Ул. Св. Кирил и Методиј бр.16, 1000, 

Скопје 

(540)  

НАЛПАИН 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

кл. 10  медицински помагала  
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(210) TM  2013/569 (220) 13/06/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) Piramal Critical Care 

3950 Schelden Circle Bethlehem, 

Pennsylvania, US 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

PIRAMAL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2013/640 (220) 04/07/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) PHARMATEX ITALIA 

Via Appiani 22, 20121 Milano, IT 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

TRIACORT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2013/661 (220) 02/07/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) Асоцијација за развој на спорт и 

култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола 

ул.Браќа Мингови бр.18, Битола, MK 

 

(540)  

 

(591) жолта, бела, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за копнени 

возила); машински елементи за спојување 

и пренос (освен за копнени возила); 

земјоделски направи (кои не се рачни); 

инкубатори за јајца  

кл. 11  апарати за осветлување.-греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација.снабдување со вода 

и санитарни намени  

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички 

материјал; фотографии; канцелариски 

материјали; лепила за канцелариска или 

куќна употреба; материјали што ги 

користат уметниците; сликарски четки; 

машини за пишување и канцелариски 

прибор (освен мебел); материјал за обука 

и настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување (што не се 

вклучени во другите класи); печатарски 

букви; клишиња  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунѓери; четки (со исклучок на 

сликарски четки); материјали за правење 

четки; прибор за чистење; челични жици 

за стружење; сурово или полуобработено 

стакло (освен стакло што се користи во 

градежништвото); стаклени производи, 

порцелански и керамички предмети што не 

се вклучени во другите класи  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања  
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(210) TM  2013/664 (220) 09/07/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) Deva Holding A.S. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. 

No. 1 34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

COLASTIN 

(591)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фарамцевтски препарати  

 

(210) TM  2013/665 (220) 09/07/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) Deva Holding A.S. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. 

No. 1 34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

DEGRA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2013/666 (220) 09/07/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) Deva Holding A.S. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. 

No. 1 34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

SILVERDIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2013/669 (220) 10/07/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за промет и услуги 

ФОБАС КОМПАНИ ДОО 

Источна индустриска зона бб дел 3 - 

Маџари, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена и црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанци за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

заби  

 

(210) TM  2013/684 (220) 12/07/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) ВИКТОРИЈА ВАИТ ДОО увоз-извоз 

Скопје 

ул.Лермонтова 3/4, Скопје, MK 

(540)  

VAMEX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2013/685 (220) 15/07/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) CHIPSTAR Sh.p.k. 

Rruga Kristo Negovani Nr.215, Lagja 

Dehmoret, 9401 Vlore, AL 
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(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

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

бордо 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од житарици [флипс]   

 

(210) TM  2013/690 (220) 16/07/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) Exxon Mobil Corporation, a 

corporation organized and existing under 

the laws of the State of New Jersey 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 

75039-2298, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

ENERGY LIVES HERE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката и фотографиите, како и за 

земјоделството, градинарството и 

шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

ѓубриња; смеси за гаснење пожар; 

производи за калење и заварување; 

хемиски материи за конзервирање 

прехранбени производи; материи за 

штавење; лепливи материи што се 

користат во индустријата; абразиви 

(помошни течности за употреба со 

абразиви); 

автомобили (пополнувачи за каросерии на 

автомобили); 

агар-агар; 

агенси за бистрење и конзервирање на 

пивото; 

агенси за конзервирање пиво; 

агенси за одлепување [хемиски производи 

за растечнување на скробни лепила]; 

аглутинати за бетон; 

аеросоли (гасни исфрлачи за аеросоли); 

азотен монооксид; 

азотен оксид -протоксид; 

азотна вар [ѓубре]; 

азотна киселина; 

азотни ѓубриња; 

акрилна смола во сурова состојба; 

активен јаглен; 

актиниум; 

акумулатори (закиселена вода за полнење 

акумулатори); 

акумулатори (раствори против пенење за 

акумулатори); 

акумулатори (течности за отстранување 

сулфати од акумулатори); 

албуминизирана хартија; 

алгаровил [материјал за штавење]; 

алги [ѓубре]; 

алги кременарки (земја со алги 

кременарки); 

алгинати [желатински и надувни 

препарати] што не се користат во 

исхраната; 

алдехиди *; 

алкалии; 

алкалии (испарливи алкалии) [амониjак] за 

индустриска употреба; 

алкални јодиди за индустриска употреба; 

алкални метали; 

алкални метали (соли на алкални метали); 

алкално-земјени метали; 

алкалоиди *; 

алкохол (етил алкохол); 
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алкохол *; 

алкохолнираствори на киселина 

[разблажена оцетна киселина]; 

алкохолни раствори на сол; 

алумина; 

алуминиумов ацетат *; 

алуминиумов јодид; 

алуминиумов силикат; 

алуминиумов хидрат; 

алуминиумов хлорид; 

алуминиумова стипса; 

америциум; 

амил алкохол; 

амил ацетат; 

амонијак *; 

амонијак [испарливи алкалии] за 

индустриска употреба; 

амонијакова сол; 

амонијакова стипса; 

амонијачки соли; 

амониумов алдехид; 

амониумови соли; 

анализи во лабораторија (хемиски 

средства за анализи во лабораторија), што 

не се за медицинска или ветеринарна 

употреба; 

антимон; 

антимонов оксид; 

антимонов сулфид; 

антифриз; 

антранилна киселина; 

анхидратен амониак; 

анхидриди; 

апсорбирање масла (синтетички 

материјали за апсорбирање масла); 

аргон; 

арсен; 

арсенат (оловен арсенат); 

арсенова киселина; 

астатин; 

ацетат (алуминиумов ацетат)*; 

ацетат на целулоза во сурова состојба; 

ацетати [хемиски производи] *; 

ацетилен; 

ацетиленски тетрахлорид; 

ацетон; 

бази [хемиски производи]; 

базична сол на бизмутот; 

бакарен сулфат [витриол]; 

бактериолошки препарати за скиснување; 

бактериолошки препарати што не се за 

медицинска и ветеринарна употреба; 

бактериски препарати што не се за 

медицинска и ветеринарна употреба; 

бактерициди (енолошки бактерициди) 

[хемиски материи што се користат во 

производството на вино]; 

балсам од гурјун [гурјон, гурјан] за 

производство на лакови; 

баритна хартија; 

бариум; 

бариум хидроксид; 

бариумов сулфат; 

бариумови смеси; 

батерии (соли за галвански батерии); 

белтачини (јодирани белтачини); 

белтачини [животински или растителни 

како суровина]; 

белтачински слад; 

бензен (метил бензен); 

бензенови деривати; 

бензиев сулфинид; 

бензиева киселина; 

бензин (додатоци за прочистување на 

бензинот); 

бензин (средства за разложување бензин); 

бензол (метил бензол); 

бентонит; 

беркелиум; 

бетон (аглутинати за бетон); 

бетон (производи за конзервирање бетон ) 

со исклучок на бои и масла; 

бизмут; 

бизмут (базична сол на бизмут); 

биолошки препарати што не се за 

медицинска или ветеринарна употреба; 
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биохемиски катализатори; 

бихлорид на калај; 

бихромат на калиум; 

бихромат на сода; 

благородни метали (соли на благородни 

метали) за индустриска употреба; 

блиц - препарати; 

бои (хемиски производи за осветлување 

на боите, за индустриска употреба); 

бои (хемиски производи за производство 

на бои); 

бојосување метали (соли за бојосување 

метали); 

боксит; 

боракс; 

борна киселина за индустриска употреба; 

брашно за индустриска употреба; 

брашно од тапиока за индустриска 

употреба; 

бром за хемиска употреба; 

вар (азотна вар) [ѓубре]; 

вар ацетат; 

вар карбонат; 

вар хлорид; 

варовник (средства за стврднување 

варовник); 

вештачки засладувачи [хемиски 

производи]; 

вештачки смоли во сурова состојба; 

вино (средства за чистење вино); 

вино (хемиски производи што се користат 

во ферментација на виното); 

винска киселина; 

вински алкохол; 

вински камен кој не е за фармацевтска 

употреба; 

вискоза; 

витриол; 

внатрешни гуми за возила (смеси за 

поправање внатрешни гуми за возила); 

вода (дестилирана вода); 

вода (закиселена вода) за полнење 

акумулатори; 

вода (морска вода) за индустриска 

употреба; 

вода (производи за омекнување на 

водата); 

вода (тешка вода); 

вода (хемиски производи за прочистување 

вода); 

водено стакло [течно стакло]; 

водород; 

водород пероксид; 

водороден диоксид; 

волфрамова киселина; 

восок (хемиски средства за белење восок); 

восок за калемење дрвја; 

вулканизација (забрзувачи за 

вулканизација); 

гадолиниум; 

галванизација (раствори за 

галванизација); 

галиум; 

галотанинска киселина; 

гарежно црнило за индустриска употреба; 

гас (производи за прочистување на гасот); 

гас за исфрлање аеросоли; 

гасови (заштитни гасови) за заварување; 

гасови во цврста состојба за индустриска 

употреба; 

гелови (електрофорезни гелови) што не се 

за медицинска или ветеринарна употреба; 

гетери [хемиски активни супстанции]; 

гликоза за индустриска употреба; 

гликозиди; 

гликол; 

гликолен етер; 

глина [каолин]; 

глина за рафинирање масла која се 

користи во текстилната индустрија; 

глина за хидрофонично одгледување 

растенија [супстрат]; 

глицериди; 

глицерин за индустриска употреба; 

глутен [лепило], што не се користи за 

канцелариски материјали или 
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домаќинството; 

гориво за нуклеарни реактори; 

готвење (средства за поттикнување на 

готвењето) за индустриска употреба; 

грамофонски плочи (производи за 

обновување грамофонски плочи); 

грамофонски плочи (смеси за 

производство на грамофонски плочи); 

графит за индустриска употреба; 

гуано; 

ѓубре за употреба во земјоделството; 

ѓубриња; 

гумарабика за индустриска употреба; 

гуми (кит за гуми); 

гуми (смеси за репарација на гуми); 

гурјун [гурјон, гурјан] (балсам од гурјун) за 

производство на лакови; 

декарбонизација на мотори (хемиски 

препарати за декарбонизација на мотори); 

деколоранти за индустриска употреба; 

декстрин [скроб]; 

дестилирана вода; 

детергенти што се користат во 

производствените процеси; 

дијазо хартија; 

дијастази за индустриска употреба; 

диоксалат (калиумов диоксалат); 

диоксид (титаниум диоксид) за 

индустриска употреба; 

диспозиум; 

додатоци (хемиски додатоци) за масла; 

додатоци за прочистување на бензинот; 

доломит за индустриска употреба; 

дрвен алкохол; 

дрвен алкохол (препарати добиени со 

дестилација на дрвен алкохол); 

дрвен јаглен (животински дрвен јаглен); 

дрвен јаглен (коскен дрвен јаглен); 

дрвен јаглен (крвен дрвен јаглен); 

дрвена кашеста маса; 

дрвја (пополнувачи  за празнини на дрвја) 

[шумарство]; 

дрво за штавење; 

дупчење (кал за олеснување при 

дупчење); 

европиум; 

електрофорезни гелови, што не се за 

медицинска или ветеринарна употреба; 

емајл (керамички емајл); 

емајл (производи за постигнување на 

проѕирност на емајл); 

емајл (хемиски препарати, со исклучок на 

бои за производство на емајл); 

емулгатори; 

емулзии на фотографии; 

ензими за индустриска употреба; 

ензимски препарати за индустриска 

употреба; 

енолошки бактерициди [хемиски материи 

што се користат во производството на 

вино]; 

епоксидна смола во сурова состојба; 

ербиум; 

естери *; 

етан; 

етери *; 

етил алкохол; 

етил етер; 

желатин за индустриска употреба; 

желатин кој се користи за фотографии; 

железни соли; 

жива; 

живин оксид; 

живини соли; 

животински белтачини [суровини]; 

животински дрвен јаглен; 

животински јаглен; 

жита (остатоци од обработката на жита) за 

индустриска употреба; 

житен плевел (хемиски препарати за 

заштита од житен плевел); 

забрзувачи за вулканизација; 

заварување (заштитни гасови за 

заварување); 

заварување (раствори за заварување); 

заварување (хемиски производи за 
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заварување); 

завои (лепливи материи за хируршки 

завои); 

закиселена вода за полнење акумулатори; 

засладувачи (вештачки засладувачи) 

[хемиски производи]; 

заштитни гасови за заварување; 

згура [ѓубре]; 

земја за обработка; 

земја со алги кременарки; 

земји (земјени метали); 

земји (ретки земји); 

земјоделство (ѓубриња за земјоделство); 

земјоделство (хемиски производи за 

земјоделството), освен фунгициди, 

хербициди, инсектициди и паразитициди; 

ѕидарски производи за конзервирање 

освен бои и масла; 

ѕидни плочки (лепила за ѕидни плочки); 

ѕидни тапети (лепила за ѕидни тапети); 

ѕидови (производи за конзервирање 

ѕидови) со исклучок на бои и масла; 

изменувачи на јони [хемиски производи]; 

изотопи за индустриска употреба; 

индустриски хемиски производи; 

инсектициди (хемиски додатоци на 

инсектициди); 

испарливи алкалии [амониак] за 

индустриска употреба; 

итербиум; 

итриум; 

јаглен (активен јаглен); 

јаглен (производи од животински јаглен); 

јаглен за филтри; 

јаглерод; 

јаглероден сулфид; 

јаглероден тетрахлорид; 

јаглеродна киселина; 

јаглеродни хидрати;  

јод за индустриска употреба; 

јод за хемиска употреба; 

јодирани белтачини; 

јодирани соли; 

јодна киселина; 

јони (изменувачи на јони) [хемиски 

производи]; 

казеин за индустриска употреба; 

казиопиум [лутециум]; 

каинит; 

кал за олеснување при дупчење; 

калапи (производи за олеснување на 

вадењето од калапи); 

калемење (восок за калемење) за дрвја; 

калемење (кит за калемење дрвја); 

калиум; 

калиум диоксалат; 

калиум оксалат; 

калифорниум; 

калциум карбид; 

калциум цијанамид [ѓубре]; 

калциумов натриев карбонат; 

калциумови соли; 

камена сол; 

камфор за индустриска употреба; 

каолин; 

карбид; 

карбонати; 

карбонил за заштита на растенијата; 

каросерии (пополнувачи за каросерии на 

автомобили); 

катализатори; 

каустици за индустриска употреба; 

каустична база; 

каустична сода за индустриска употреба; 

каша; 

каша (дрвена кашеста маса); 

каша (хартиена кашеста маса); 

кебрачо за индустриска употреба; 

керамика (смеси за производство на 

техничка керамика); 

керамички емајл; 

керамички материјали во честички за 

филтри; 

керамички смеси за сврзување [зрна и 

прав]; 

керпич; 
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кетон; 

кинематографски филмови, 

сензибилизирани но не експонирани; 

киселина (дрвена киселина) [пиролигниска 

киселина]; 

киселини *; 

киселини на база на бензен; 

кислород; 

кит (стакларски кит); 

кит за гуми; 

кит за калемење дрвја; 

кит за кожа; 

кобалтен оксид за индустриска употреба; 

кожа (кит за кожа); 

кожа (премачкувачи за кожа, освен масла 

за кожа); 

кожа (препарати за обработка на кожата); 

кожа (препарати за обработка на кожени 

производи); 

кожа (хемиски производи за импрегнација 

на кожа); 

кожа (хемиски производи за освежување 

кожа); 

кожа (хемиски средства за обработка на 

кожа); 

кожа (хемиски средства за постигнување 

водонепропустливост на кожата); 

козлична смола што се користи во 

производството; 

колодиум *; 

компирово брашно за индустриска 

употреба; 

компост; 

конзервирање (сол за конзервирање) што 

не се користи за прехранбени производи; 

конзервирање јаглен; 

конзервирање прехранбени производи 

(хемиски супстанции за конзервирање 

прехранбени производи); 

кора од ризофора за индустриска 

употреба; 

корозивни производи; 

коскен јаглен; 

крвен јаглен; 

крем од вински камен кој не е за 

фармацевтска употреба; 

креозот за хемиска употреба; 

криптон; 

кротонски алдехид; 

ксенон; 

култури на микроорганизми што не се за 

медицинска и ветеринарна употреба; 

куриум; 

лакмусова хартија; 

лакови (раствори за лакови); 

лантан; 

леарница (песок за леарница); 

леарница (производи за правење одливки 

во леарница); 

легури на метали (хемиски средства за 

олеснување на правењето легури на 

метали); 

леќи (средства против заматување леќи); 

лемење (раствори за лемење); 

лепење плакати (лепила за лепење 

плакати); 

лепила [адхезиви] што не се користат за 

канцелариски материјали или во 

домаќинството; 

лепила за ѕидни плочки; 

лепила за ѕидни тапети; 

лепила за кожа; 

лепила за лепење плакати; 

лепила за премачкување основни бои; 

лепило; 

лепило за индустриска употреба; 

лепливи материи за индустријата; 

лепливи материи за хируршки завои; 

лепливи производи за премачкување 

дрвја; 

лецитин [суровина]; 

лимонска киселина за индустриска 

употреба; 

литециум [касиопиум]; 

литиум; 

литиум оксид; 
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магнезит; 

магнезиум карбонат; 

магнезиум хлорид; 

магнетен  флуид за индустриска употреба; 

малајски гамбир; 

манганат; 

манганов диоксид; 

масла (синтетички материјали за 

апсорбирање масла); 

масла (средства за разложување масла); 

масла (хемиски додатоци за масла); 

масла (хемиски производи за 

прочистување масла); 

масла (хемиски средства за белење 

масла); 

масла за кожарници; 

масла за конзервирање на храната; 

масла за обработка на кожата; 

масла за прва обработка на кожата во 

процесот на производството; 

маслен цемент [кит]; 

масни киселини; 

масти (производи за разложување масти); 

масти (хемиски средства за белење 

масти); 

материи против тропање за мотори со 

внатрешно согорување; 

месо (хемиски производи за чадење месо); 

метали (алкални метали); 

метали (земјено-алкални метали); 

метали (производи за калење метали) 

[стврднување]; 

метали (производи за отпуштање метали); 

метали (соли за бојосување метали); 

метали помешани со земја; 

металоиди; 

метан; 

метил бензен; 

метил бензол; 

метил етер; 

микроогранизми (култури на 

микроогранизми) што не се за медицинска 

и ветеринарна употреба; 

минерал на бариум карбонат; 

минерал на бариум сулфат; 

минерални киселини; 

млеко (ферменти на млеко) за хемиска 

употреба; 

млечна киселина; 

модератори за нуклеарни реактори; 

морска вода за индустриска употреба; 

мотори (препарати против зовривање за 

разладувачи на мотори); 

мотори (разладувачи за мотори на 

возила); 

мотори за возила (разладувачи за мотори 

за возила); 

мотори со внатрешно согорување 

(супстанции против тропање за мотори со 

внатрешно согорување); 

моторни горива (хемиски додатоци на 

моторните горива); 

мравска киселина; 

мравски алдехид за хемиска употреба; 

мраз (сув мраз) [јаглероден диоксид]; 

мувла (производи за чистење мувла); 

мувла (хемиски производи за заштита од 

мувла); 

нагризувачки средства за метали; 

натриум; 

натриум перборат; 

натриум хипохлорит; 

нафталин; 

неодимиум; 

неон; 

нептуниум; 

неутрализирачки средства за отровни 

гасови; 

нижење (смеси за нижење); 

нискотемпературни производи; 

нитрат на ураниум; 

нитрати; 

нитрит (бизмут нитрит) за хемиска 

употреба; 

нитрит на бизмутот за хемиска употреба; 

нитроген; 
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нуклеарни реактори (гориво за нуклеарни 

реактори); 

нуклерни реактори (модератори за 

нуклерни реактори); 

обновување (производи за обновување 

грамофонски плочи); 

овошје (хормони за забрзување на 

созревање овошје); 

одвојување (производи за одвојување и 

одлепување); 

одлепување (производи за одвојување и 

одлепување); 

оксалати; 

оксална киселина; 

олеинска киселина; 

оливин [хемиски производи]; 

оловен арсенат; 

оловен ацетат; 

оловен оксид; 

омекнувачи за индустриска употреба; 

органски материи (хемиски средства за 

белење органски материи); 

осветлување на бои-пред заграда 

наместо-хемиски производи за 

осветлување; 

остатоци од обработката на житата за 

индустриска употреба; 

отпуштање котелци на чорапи (производи 

за спречување на отпуштањето котелци на 

чорапи); 

отпуштање метали (производи за 

отпуштање метали); 

отровни гасови (неутрализирачки средства 

за отровни гасови); 

отстранување сјај (средства за 

oтстранување сјај); 

офсет печатење (сензибилизирани плочи 

за офсет печатење); 

оцетен анхидрид; 

оџаци (хемиски средства за чистење 

оџаци); 

паладиум хлорид; 

пектин [фотографија]; 

перкарбонати; 

персулфати; 

персулфурна киселина; 

перхлорати; 

песок за леарница; 

пигменти (хемиски производи што се 

користат во производството на пигменти); 

пикринска киселина; 

пирогалична киселина; 

пиролигниска киселина [дрвена киселина]; 

пластисол; 

пластифицирачки средства; 

пластични маси (разложувачи на 

пластични маси); 

пластични маси во сурова состојба; 

плочи (сензибилизирани фотографски 

плочи); 

плочи (фотосензитивни плочи); 

плочи за офсет печатење 

(сензибилизирани плочи за офсет 

печатење); 

плутониум; 

површински активни хемиски агенси; 

површинско ѓубре за хумус; 

полнење акумулатори (закиселена вода за 

полнење акумулатори); 

полониум; 

помошни течности за употреба со 

абразиви; 

пополнувачи  за празнини на дрвја 

[шумарство]; 

пополнувачи за каросерии на автомобили; 

поташ; 

поташна вода; 

потопување (средства за потопување што 

се користат во бојаџилници); 

потопување (средства за потопување што 

се користат во текстилната индустрија); 

потопување (средства за потопување што 

се користат при белење); 

прав (сода во прав); 

прасеодиниум; 

премачкување дрвја (лепливи производи 
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за премачкување дрвја); 

премачкувачи за кожата, освен масла за 

кожа; 

пренесување (течност за пренесување); 

препарати за белење [деколоранти] за 

индустриска употреба; 

препарати за бистрење; 

препарати за вулканизација; 

препарати за галванизација; 

препарати за ѓубрење; 

препарати за дијагноза, што не се за 

медицинска или ветеринарна употреба; 

препарати за завршна обработка на 

челикот; 

препарати за заштита од оган; 

препарати за лемење; 

препарати за обработка на кожата; 

препарати за обработка на кожени 

производи; 

препарати за одмастување што се 

користат во производствените процеси; 

препарати за отстранување тапети; 

препарати за постигнување 

водонепропустливост на цементот со 

исклучок на бои; 

препарати за согорување [хемиски 

додатоци за моторни горива]; 

прехранбени производи (хемиски 

супстанции за конзервирање прехранбени 

производи); 

прозорски стакла (хемиски средства 

против губење на сјајот на прозорските 

стакла); 

производи за валање; 

производи за валање што се користат во 

текстилната индустрија; 

производи за калење метали 

[стврднување]; 

производи за кондензација (хемиски 

производи за кондензација); 

производи за конзервирање (ѕидарски 

производи за конзервирање) со исклучок 

на бои и масла; 

производи за конзервирање бетон, освен 

бои и масла; 

производи за конзервирање за тули со 

исклучок на бои и масла; 

производи за конзервирање за 

фармацевтски производи; 

производи за конзервирање на цементот, 

со исклучок на бои и масла; 

производи за конзервирање цвеќе; 

производи за обновување грамофонски 

плочи; 

производи за одвојување и одлепување ; 

производи за одмастување што се 

користат во производствените процеси; 

производи за одржување обработлива 

земја; 

производи за олеснување на вадењето од 

калапи; 

производи за омекнување на водата; 

производи за омекнување на месото за 

индустриска употреба; 

производи за отпуштање метали; 

производи за правење одливки во 

леарница; 

производи за премачкување и завршна 

обработка на текстил; 

производи за разладување; 

производи за регулирање на растот на 

растенијата; 

производи за чистење мувла; 

производи од животински јаглен; 

производи против каменец; 

прометиум; 

протактиниум; 

протеин [суровина]; 

прочистување (додатоци за прочистување 

на бензинот); 

прусијати; 

радиоактивни елементи за научна 

употреба; 

радиум за научна употреба; 

радон; 

развивање (раствори  за развивање) 
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[фотографија]; 

развивачи (фотографски развивачи); 

разладни средства; 

разладувачи (средства против зовривање 

за разладувачи на мотори); 

разладувачи за мотори на возила; 

разредувачи за лакови; 

раствори за галванизација; 

раствори за заварување; 

раствори за лемење; 

раствори за олеснување при дупчење 

(хемиски додатоци за раствори за 

олеснување при дупчење); 

раствори за развивање [фотографија]; 

раствори за фиксирање [фотографија]; 

раствори на сребрена сол за 

посребрување; 

раствори против пенење за акумулатори; 

растенија (глина за хидрофонично 

одгледување растенија) [супстрат]; 

растенија (препарати за регулирање на 

растот на растенија); 

реагенси (хемиски реагенси), што не се за 

медицинска или ветеринарна употреба; 

реагенсна хартија; 

редуктори што се користат за фотографии; 

рендген филмови, сензибилизирани но 

неекспонирани; 

рениум; 

репарација на гуми (смеси за репарација 

на гуми); 

ретки земји; 

реткоземјени метали (соли од 

реткоземјени метали); 

рибино лепило кое не се користи за 

канцелариски материјали, за домаќинство 

или за прехранбени цели; 

рубидиум; 

рус кој се користи во кожарници; 

саѓи за индустриска или земјоделска 

употреба; 

саксии од тресет за градинарството; 

салицилна киселина; 

самариум; 

самобоечка хартија [фотографија]; 

сапун [метален] за индустриска употреба; 

сахарин; 

сврзување (керамички смеси за 

сврзување) [зрна и прав]; 

сврзувачки средства (сврзувачки средства 

за леарници); 

сврзувачки средства за пневматски гуми 

[гуми]; 

сврзувачки средства за поправка на 

скршени производи; 

сврзувачки средства за чевли; 

себастична киселина; 

селен; 

сензибилизатори (фотографски 

сензибилизатори); 

сензибилизирана ткаенина за 

фотографии; 

сензибилизирана хартија; 

сензибилизирана хартија за офсет 

печатење; 

сензибилизирани филмови, 

неекспозиционирани; 

сензибилизирани фотографски плочи; 

серво управување (течност за серво 

управување); 

силикати; 

силикон; 

силикони; 

синтетички смоли во сурова состојба; 

скандиум; 

скиснување (бактериолошки препарати за 

скиснување); 

скроб за индустриска употреба; 

скробна паста [адхезив] која не се користи 

за канцелариски материјали или за 

домаќинството; 

скробни лепила (хемиски средстства за 

растечнување скробни лепила) [агенси за 

одлепување]; 

скробни лепила [хемиски производи]; 

слад (белтачински слад); 
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смеси за гаснење пожар; 

смеси за производство на грамофонски 

плочи; 

смеси за репарација на гуми; 

смола (акрилна смола), во сурова 

состојба; 

смола (вештачка смола), во сурова 

состојба; 

смола (епоксидна смола), во сурова 

состојба; 

смола (козлична смола) што се користи во 

производството; 

смола (синтетичка смола), во сурова 

состојба; 

сода (калциумова сода); 

сода бикарбона за хемиска употреба; 

сода во прав; 

сол (алкохолни раствори на сол); 

сол (базична сол) на бизмут; 

сол за конзервирање што не се користи за 

прехранбени производи; 

сол, сурова; 

соли [ѓубре]; 

соли [хемиски производи]; 

соли за бојосување [фотографија]; 

соли за бојосување метали; 

соли за галвански батерии; 

соли за индустриска употреба; 

соли на алкални метали; 

соли на благородни метали за 

индустриска употреба; 

соли на злато; 

соли на натриум [хемиски производи]; 

соли на хром; 

соли од реткоземјени метали; 

сопирање (течности за сопирање); 

сребрен нитрат; 

средства за дехидрација, за индустриска 

употреба; 

средства за заштеда на горивата; 

средства за заштита на семето; 

средства за конзервирање гума; 

средства за конзервирање ѕидови, со 

исклучок на бои и масла; 

средства за омекнување при обработка на 

кожата; 

средства за отстранување 'рѓа што не се 

користат во домаќинството; 

средства за отстранување на сјајот; 

средства за плавење сурова свила; 

средства за постигнување проѕирност, за 

емајл или стакло; 

средства за потопување што се користат 

во бојаџилници; 

средства за потопување што се користат 

во текстилната индустрија; 

средства за потопување што се користат 

при белење; 

средства за премачкување со лепак; 

средства за разложување на бензинот; 

средства за разложување на маслата; 

средства за разложување пластика; 

средства за стврднување на варовникот; 

средства за уништување лисје од 

растенија; 

средства за филтрирање во индустријата 

на пијалаци; 

средства за чистење вино; 

средства за чистење на гасот; 

средства за штавење; 

средства против 'ртење на зеленчукот; 

средства против влага на ѕидови со 

исклучок на бои; 

средства против зовривање за 

разладувачи на мотори; 

средства против наслаги; 

средства против статички електрицитет 

што не се за употреба во домаќинствата; 

стакларски кит; 

стакло (водено стакло) [течно стакло]; 

стакло (средства за заштита од губење на 

сјајот на стаклото); 

стакло (средства за постигнување 

непроѕирност на стакло); 

стакло (хемиски производи за матирање 

стакло); 
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стеаринска киселина; 

стипса; 

стронциум; 

субстрати за површински посеви 

[земјоделство]; 

сув мраз [јаглероден диоксид]; 

сулфати; 

сулфиди; 

сулфонски киселини; 

сулфур; 

сулфурен етер; 

сулфурен прашок за хемиска употреба; 

сулфуреста киселина; 

сулфурна киселина; 

суперфосфати [ѓубре]; 

сурова свила (средства за плавење сурова 

свила); 

талиум; 

талк [магнезиум силикат]; 

танин; 

танинска киселина; 

танинска киселина за производство на 

мастило; 

тапети (лепила за ѕидни тапети); 

текнециум; 

текстил (хемиски производи за 

импрегнација на текстил); 

текстил (хемиски средства за 

постигнување водонепропустливост на 

текстилот); 

телур; 

тензиоактивни агенси; 

тербиум; 

тетрахлориди; 

течност за подготвување на тутунот; 

течност за пренесување; 

течност за серво управување; 

течност за сопирање; 

течности за отстранување сулфати од 

акумулатори; 

течности за употреба со абразиви 

(помошни течности за употреба со 

абразиви); 

течности за хидраулични системи; 

тешка вода; 

тиокарбанилит; 

титанит; 

титаниум диоксид за индустриска 

употреба; 

ткаенина за фотокопии; 

ткаенини (хемиски средства против 

создавање дамки на ткаенини); 

толуен; 

толуол; 

ториум; 

траги на елементи (производи од траги на 

елементи) за растенија; 

тресет (саксии од тресет) за 

градинарството; 

тресет [ѓубре]; 

тули (производи за конзервирање за тули) 

со исклучок на бои и масла; 

тулиум; 

тутун (течност за подготвување на 

тутунот); 

ураниум; 

ураниум оксид; 

фенол за индустриска употреба; 

ферментација на виното (хемиски 

производи што се користат во 

ферментација на виното); 

ферменти за хемиска употреба; 

ферменти на млеко за хемиска употреба; 

фермиум; 

феротипски плочи [фотографија]; 

фероцијаниди; 

фиксатори [фотографија]; 

фиксирање (раствори за фиксирање) 

[фотографија]; 

филмови (сензибилизирани филмови) 

неекспозиционирани; 

филтри (керамички материјали во 

честички за употреба како филтри); 

филтрирачки материи [минерални 

супстанции]; 

филтрирачки материи [пластични маси во 



 

 

58 | С т р а н а   Т р г в о с к и  м а р к и     
 

30 Април 2015 Гласник Бр. 2/2015  

сурова состојба]; 

филтрирачки материи [растителни 

супстанции]; 

филтрирачки материи [хемиски 

производи]; 

фисионен материјал за нуклеарна 

енергија; 

фисиони хемиски елементи; 

флокулатори; 

флуор; 

флуорни смеси; 

флуороводородна киселина; 

фонометричка хартија; 

фосфати [ѓубриња]; 

фосфатиди; 

фосфор; 

фосфорна киселина; 

фотографии (емулзии на фотографии); 

фотографии (редуктори што се користат за 

фотографии); 

фотографии (хемиски производи што се 

користат за фотографии); 

фотографски развивачи; 

фотографски сензибилизатори; 

фотокопии (ткаенини за фотокопии); 

фотосензитивни плочи; 

франциум; 

фунгициди (хемиски додатоци на 

фунгициди); 

хартиена кашеста маса; 

хартии (дијазо хартиии); 

хартија добиена со нитрација; 

хартија за фотографии; 

хартија за фотокопирање; 

хелиум; 

хемиска хартија за опити; 

хемиски додатоци за масла; 

хемиски додатоци на инсектицидите; 

хемиски додатоци на моторните горива; 

хемиски додатоци на раствори за 

дупчење; 

хемиски додатоци на фунгицидите; 

хемиски елементи (делливи хемиски 

елементи); 

хемиски интензификатори за гума; 

хемиски интензификатори за хартија; 

хемиски препарати за заштита од житен 

плевел; 

хемиски препарати за научи цели, што не 

се за медицинска или ветеринарна 

употреба; 

хемиски производи (индустриски хемиски 

производи); 

хемиски производи за градинарството со 

исклучок на фунгициди, хербициди, 

инсектициди и паразитициди 

хемиски производи за заварување 

хемиски производи за заштита од болести 

на виновата лоза 

хемиски производи за земјодејството, со 

исклучок на фунгициди, хербициди, 

инсектициди и средства против штетници; 

хемиски производи за импрегнација на 

текстил; 

хемиски производи за матирање емајл и 

стакло; 

хемиски производи за одвојување на 

маслата; 

хемиски производи за одземање на сјајот 

од емајлот; 

хемиски производи за освежување на 

кожата; 

хемиски производи за осветлување на 

боите, за индустриска употреба; 

хемиски производи за осветлување на 

текстилните материјали; 

хемиски производи за постигнување 

водонепропустливост на текстилните 

материјали; 

хемиски производи за постигнување 

непропусливост на кожата; 

хемиски производи за проветрување на 

бетонот; 

хемиски производи за прочистување 

радијатори; 

хемиски производи за спречување 
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кондензација; 

хемиски производи за шумарството, освен 

фунгициди, хербициди, инсектициди и 

паразитициди; 

хемиски реагенси, што не се за 

медицинска или ветеринарна употреба; 

хемиски смеси отпорни на киселини; 

хемиски средства за анализи во 

лабораторија, што не се за медицинска 

или ветеринарна употреба; 

хемиски средства за белење восок; 

хемиски средства за белење масла; 

хемиски средства за белење масти; 

хемиски средства за белење органски 

материи; 

хемиски средства за бојосување стакло; 

хемиски средства за декарбонизирање на 

мотори; 

хемиски средства за импрегнација на 

кожата; 

хемиски средства за матирање стакло; 

хемиски средства за обработка на кожа; 

хемиски средства за олеснување на 

правењето на легури на метали; 

хемиски средства за прочистување на 

водата; 

хемиски средства за прочистување на 

маслата; 

хемиски средства за растечнување 

скробни лепила [агенси за одлепување]; 

хемиски средства за чистење оџаци; 

хемиски средства против губење на сјајот 

на прозорските стакла; 

хемиски средства против создавање дамки 

на ткаенини; 

хидразин; 

хидрати; 

хидраулични системи (течности за 

хидраулични системи); 

хидраулични системи (флуиди за 

хидраулични системи); 

хидриран силициум диоксид; 

хипосулфити; 

хируршки завои (лепливи материи за 

хируршки завои); 

хлор; 

хлорати; 

хлориди; 

хлороводородна киселина; 

хлорохидрати; 

холмиум; 

холна киселина; 

хормони за забрзување на созревањето на 

овошјата; 

хром оксид; 

хромати; 

хромна киселина; 

хромна стипса; 

хромни соли; 

хумус; 

цвеќе (производи за конзервирање цвеќе); 

цезиум; 

целулоза; 

целулоза (ацетат на целулоза) во сурова 

состојба; 

целулозни деривати [хемиски производи]; 

целулозни естери за индустриска 

употреба; 

целулозни етери за индустриска употреба; 

цемент (маслен цемент) [кит]; 

цемент (производи за конзервирање 

цемент) со исклучок на бои и масла; 

цемент (хемиски средства за 

постигнување водонепропустливост на 

цементот) освен бои; 

цемент [металургија]; 

цериум; 

цијаниди [соли на циановодородна 

киселина]; 

цијанотипови (раствори за цијанотипови); 

цимен; 

циркониум оксид; 

црн јаглен за индустриска употреба; 

црнило (гарежно црнило) за индустриска 

употреба; 

чадење на месото (хемиски производи за 
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чадење на месото); 

чевли (сврзувачки средства за чевли); 

челик (препарати за завршна обработка 

што се користат во производството на 

челик); 

чорапи (производи за спречување на 

отпуштањето котелци на чорапи); 

шалитра; 

шишарки; 

шпинел [хемиски производи]; 

штавење (дрво за штавење); 

штавило; 

шумарство (хемиски производи за 

шумарство), со исклучок на фунгициди, 

хербициди, инсектициди и паразитициди;  

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување; горива 

(вклучителнио и течни горива за мотори) и 

материи за осветлување; свеќи и фитили 

за осветлување; адитиви, нехемиски, на 

моторните горива; 

алатки за режење (течности за 

подмачкување на алатки за режење); 

алкохол [гориво]; 

антрацит; 

бензeн; 

бензин; 

бензин во сурова состојба или рафиниран; 

бензински етер; 

бензинско желе за индустриска употреба; 

бензол; 

брикети (дрвени брикети); 

брикети (леснозапаливи брикети); 

брикети од тресет [гориво]; 

восок [во сурова состојба]; 

восок за индустриска употреба; 

восок за осветлување; 

восок за ремени; 

восочни свеќи; 

газолин; 

гас (производствен гас); 

гас во цврста состојба [гориво]; 

гас за осветлување; 

гасни горива; 

гасни мешавини (испарени гасни 

мешавини); 

гасно гориво; 

горива (моторни горива); 

гориво; 

гориво за палење; 

гориво со алкохолна база; 

графити за подмачкување; 

денатуриран алкохол; 

дизел гориво; 

дрвен јаглен [гориво]; 

дрвени брикети; 

дрвца за потпалување; 

електрична енергија; 

енергија (електрична енергија); 

етер (бензински етер); 

заштита на ѕидови (масла за заштита на 

ѕидови); 

ѕидови (масла за заштита на ѕидови); 

испарени мешавини од гориво; 

јаглен; 

јагленовa прав [гориво]; 

јагленова нафта; 

јагленови брикети; 

карнаубов восок; 

керозин; 

кожа (масти за кожа); 

кожа (средства за заштита на кожата) 

[масла и масти]; 

кокс; 

ксилен; 

ксилол; 

ламби (фитили за ламби); 

ланолин; 

леснозапалива нафта; 

лигнит; 

лигроин; 

мазут; 

масла за заштита на ѕидови; 

масла за заштита на кожата; 

масла за индустриска употреба; 
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масла за оплата [градежништво]; 

масла за подмачкување; 

масла за слики; 

масла за ткаенини; 

маслен гас; 

масло од коски за индустриска употреба; 

масло од маслодајна репка за индустриска 

употреба; 

масти за индустриска употреба; 

масти за кожа; 

масти за оружје; 

масти за осветлување; 

масти за подмачкување; 

масти за ремени; 

масти за чевли; 

масти од волна; 

минерални горива; 

моторни горива; 

моторни горива (адитиви, нехемиски, на 

моторните горива); 

моторно масло; 

навлажнувачки масла; 

нафта; 

нафта за домаќинство; 

нафта од јагленов катран; 

новогодишни елки (свеќички за 

новогодишни елки); 

ноќно светло [свеќи]; 

огревно дрво; 

озокерит [озокеит]; 

олеин; 

оружје (масти за оружје); 

осветлување (масти за осветлување); 

палење (гас за палење); 

палење (дрвца за палење); 

палење (хартивчиња за палење); 

парафин; 

парфимирани свеќи; 

подмачкување (графити за 

подмачкување); 

потпалки; 

производи за отстранување на правот; 

производи од соино масло против лепење 

на прибор за готвење; 

производи против лизгање, за ремени; 

производствен гас; 

пчелин восок; 

ремени (масти за ремени); 

ремени (производи против лизгање, за 

ремени); 

рибино масло што не е за јадење; 

рицинусово масло за техничка употреба; 

сало; 

свеќи; 

свеќи (парфимирани свеќи); 

свеќички за новогодишни елки; 

слики (масла за слики); 

смеси за врзување на правот, за чистење; 

смеси за полегнување на правот; 

сочогледово масло за индустриска 

употреба; 

средства за заштита на кожата [масла и 

масти]; 

средства за подмачкување; 

стеарин; 

течности за подмачкување на алатки за 

режење; 

тресет (брикети од тресет) [гориво]; 

тресет [гориво]; 

фитили за ламби; 

фитили за свеќи; 

хартивчиња за палење; 

церезин; 

чевли (масти за чевли); 

чистење (смеси за врзување на правот, за 

чистење);  

кл. 16  рекламни материјали, брошури, 

печатени материјали  

кл. 35  корпоративни огласи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности; академии 

[образование]; 

библиотеки за изнајмување книги; 

вариетеа; веронаука (настава по 

веронаука); 

видео автомати за забава (обезбедување 
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видео автомати за забава); 

видеокамери (изнајмување видеокамери); 

видеоленти (изнајмување видеоленти); 

видеорекордери (изнајмување 

видеорекордери); 

водење концерти (организирање и водење 

концерти); 

гимнастичка обука; 

дизајнерски услуги што не се за рекламни 

цели;  

дресирање животни; 

електронско издаваштво; 

животни (дресирање животни); 

забава; 

забава со помош на радио; 

забави (известување за забави); 

забави (планирање забави); 

забавишта; 

забавни паркови; 

звучни записи (изнајмување звучни 

записи); 

зоолошки градини; 

избори на убавици (организирање избори 

на убавици); 

известување за забави; 

известување за рекреација; 

изложби (организирање изложби) за 

културни или образовни цели; 

изнајмување аудио опрема; 

изнајмување видеокамери; 

изнајмување видеоленти; 

изнајмување видеорекордери; 

изнајмување звучни записи; 

изнајмување кинематографски филмови; 

изнајмување книги (библиотеки за 

изнајмување книги); 

изнајмување опрема за нуркање; 

изнајмување радио и телевизиски апарати; 

изнајмување спортска опрема, со исклучок 

на возила; 

изнајмување стадиони; 

изнајмување сценски декор; 

изнајмување сценски декор за приредби; 

изнајмување тениски игралишта; 

изнајмување уреди за осветлување за 

театарска сценографија и телевизиски 

студија; 

изнајмување филмски проектори и 

прибори; 

интернати; 

информирање за образование; 

јазик со знаци (толкување јазик со знаци); 

казина [коцкање] (обезбедување опрема 

во казина); 

калиографски услуги; 

кампови за летување (услуги на кампови 

за летување); 

кинематографски филмови (изнајмување 

кинематографски филмови); 

книги (објавување книги); 

колоквиуми (организирање и водење 

колоквиуми); 

конгреси (организирање и водење 

конгреси); 

конференции (организирање и водење 

конференции); 

коцкање [играње за пари]; 

курсеви за кореспонденција; 

лотарии (организирање лотарии); 

микрофилмување [снимање 

микрофилмови]; 

монтажа (монтажа на видеоленти); 

монтажа на видеоленти; 

насочување (професионално насочување) 

[совети во врска со образованието и 

оспособувањето]; 

настава (настава по веронаука); 

настава по веронаука; 

натпревари (организирање натпревари) 

[образование или забава]; 

натпревари (организирање спортски 

натпревари); 

ноќни клубови; 

обезбедување видео автомати за забава; 

обезбедување електронски он-лајн 

публикации што не можат да се 
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даунлодираат; 

обезбедување спортска опрема; 

обезбедување услуги за караоке; 

објавување книги; 

објавување текстови, со исклучок на 

рекламни текстови; 

образование (информирање за 

образование); 

образовни услуги; 

обука (практична обука) [демонстрирање]; 

одржување представи во живо; 

он-лајн публикување електронски книги и 

списанија; 

опрема за голф (обезбедување опрема за 

голф); 

опрема за музеи (обезбедување опрема за 

музеи) [претставувања, изложби]; 

опрема за нуркање (изнајмување опрема 

за нуркање); 

организирање балови; 

организирање време на спортски 

натпревари; 

организирање и водење колоквиуми; 

организирање и водење конгреси; 

организирање и водење конференции; 

организирање и водење концерти; 

организирање и водење работилници 

[обука]; 

организирање и водење семинари; 

организирање и водење симпозиуми; 

организирање избори на убавици; 

организирање изложби за културни или 

образовни цели; 

организирање лотарии; 

организирање натпревари [образование 

или забава]; 

организирање спортски натпревари; 

организирање шоу програми [импресарио 

услуги]; 

паркови (забавни паркови); 

педагошки истражувања; 

пишување текстови што не се рекламни 

текстови; 

планирање (планирање забави); 

подвижни библиотеки (услуги на подвижни 

библиотеки); 

позирање за уметници како модели; 

практична обука [демонстрирање]; 

преведување; 

претстави во живо (одржување претстави 

во живо); 

прикажување филмови; 

продавање билети [забава]; 

продукција на радио и телевизиски 

програми; 

продукција на шоу програми; 

производство на филмови; 

производство на филмови на видео ленти; 

професионално насочување [совети во 

врска со образованието и 

оспособувањето]; 

работилници (организирање и водење 

работилници) [обука]; 

радио и телевизиски апарати 

(изнајмување радио и телевизиски 

апарати); 

радио и телевизиски програми (продукција 

на радио и телевизиски програми);  

разонода [забава]; 

резервирање места за шоу програми; 

рекреација (известување за рекреација); 

семинари (организирање и водење 

семинари); 

симпозиуми (организирање и водење 

симпозиуми); 

синхронизација; 

снимање видеоленти; 

спортска опрема (изнајмување спортска 

опрема) со исклучок на возила; 

спортски кампови (услуги на спортски 

кампови); 

спортски натпревари (организирање време 

на спортски натпревари); 

стадиони (изнајмување стадиони); 

студија (филмски студија); 

сценски декор (изнајмување сценски декор 
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за приредби); 

сценски декор (изнајмување сценски 

декор); 

театарски изведби; 

текстови (објавување текстови) со 

исклучок на рекламни текстови; 

текстови (пишување текстови) што не се 

рекламни текстови; 

телевизиска забава; 

телевизиски апарати (изнајмување радио 

и телевизиски апарати); 

телевизиски програми (продукција на 

радио и телевизиски програми); 

титлување филмови; 

толкување јазик со знаци; 

услови за рекреирање (обезбедување 

услови за рекреирање); 

услуги на дигитално сликање; 

услуги на дискотеки; 

услуги на естрадни уметници [забавувачи]; 

услуги на здравствени клубови; 

услуги на игри што се обезбедуваат он-

лајн од една информатичка мрежа; 

услуги на кампови за летување [забава]; 

услуги на клубови [забава или 

образование]; 

услуги на компонирање музика; 

услуги на оркестри; 

услуги на пишување сценарија; 

услуги на подвижни библиотеки; 

услуги на репортери; 

услуги на спортски кампови; 

услуги на студија за снимање; 

физичко образование; 

филмови на видео ленти (производство на 

филмови на видео ленти); 

филмски проектори и прибори 

(изнајмување филмски проектори и 

прибори); 

филмски студија; 

фотографија; 

фотографски репортажи; 

циркуси; 

шоу програми (продукција на шоу 

програми); 

корпоративни огласи и извештаи за 

јавноста кои се однесуваат на нафтените и 

хемиските индустрии;  

 

(210) TM  2013/691 (220) 17/07/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) ПЗО ДЕРМА ПЛУС 

бул. Јане Сандански бр. 84/3-5, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  медицински услуги  

 

(210) TM  2013/695 (220) 18/07/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) Енвер Мехмети 

ул.Партизанска-3, бр.4а, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна и зелена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  благородни метали и нивните 

легури и производите изработени од нив 

или преслечени со нив, кои не се вклучени 

во другите класи; накит, скапоцени 

камења; хорологиски и хронометриски 

инструменти  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 



 

 

Т р г в о с к и  м а р к и    65 | С т р а н а  
 

30 Април 2015 Гласник Бр. 2/2015  

канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2013/718 (220) 23/07/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) Kahlua AG 

c/o Testatoris AG Topferstrasse 5, CH-

6004 Lucerne, CH 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива)  

 

(210) TM  2013/795 (220) 16/08/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) ГЕНОК ГАРИ КОМПАНИ д.о.о.е.л 

бул.Октомвриска Револуција бр.12-1/7, 

Скопје, MK 

(740) Георгиевски Новица  

ул.Петар Дељан бр.2-3/12, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, кафена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе  

кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(210) TM  2013/823 (220) 29/08/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) MN PHARMACEUTICALS 

Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan 

Sok. No: 5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, 

TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

PREDNOL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2013/855 (220) 12/09/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) Николоски Игор 

ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

HAZEL- DAZEL FLIPS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  флипс  

 

(210) TM  2013/856 (220) 12/09/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) Николоски Игор 

ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

HAZEL- DAZEL CROISSANT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки  

 

(210) TM  2013/858 (220) 12/09/2013 

(442) 30/04/2015 
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(731) Николоски Игор 

ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

HAZEL- DAZEL KREM TABLA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  слатки  

 

(210) TM  2013/866 (220) 13/09/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) Закоски Владимир 

ул.Тодор Ципровски - Мерџан бр.91, 

Тетово, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, замена за 

кафе  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало  

кл. 43  услуги за обезбедување на храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2013/879 (220) 17/09/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за трговија и услуги 

КАРУЛОВСКИ ДОО Скопје 

ул.Букурешка 12/25, Скопје, MK 

(540)  

 

RUSH SHOE BOUTIQUE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги за продажба на големо и 

мало со обувки и производи од кожа  

 

(210) TM  2013/1137 (220) 29/11/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) ТД ВИЛ Алфи Би Компани ДООЕЛ 

Индустриска зона Карпош бб, 

нас.Карпош, 1300 Куманово, MK 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои 

не се опфатени со другите класи; покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 27  килими, рогузини, простирки и 

бришачи, линолеум и други материјали за 

подни прекривачи; ѕидни тапети, (кои не 

се опд текстил)  

 

(210) TM  2013/1155 (220) 10/12/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) SODILAC a French societe par 

actions simplifiee 

68, rue de Villiers 92300 LEVALLOIS-

PERRET, FR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

MODILAC 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; диететска 

храна и и супстанции прилагодени за 

медицинска употреба; храна за бебиња; 

млеко во прав и млеко за бебиња и 
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доенчиња; хранливи и диететски додатоци 

за луѓе, имено за бебиња и доенчиња; 

пијалаци засилени со витамини и 

минерали; хранливи пијалаци  

кл. 29  млеко и млечни производи, имено 

млеко збогатено со витамини, млеко со 

вкус, млечни десерти, јогурти; масла и 

масти за јадење; путер; сирења; млечни 

пијалаци( во кои преовладува млеко)  

кл. 30  какао, брашно и препарати 

направени од житарици; леб, пецива и 

кондиторски производи; преливи; сосови( 

зачини); сосови од сирење  

кл. 32  минерална и газирана вода и други 

безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и 

овошни сокови; сирупи и други препарати 

за правење пијалаци  

 

(210) TM  2013/1219 (220) 27/12/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) ИНСТИТУТ НА ОВЛАСТЕНИ 

РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА-ИОРРМ СКОПЈЕ 

ул.Даме Груев бр.14, ДЦ Интес, соба 20, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) портокалова и црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  материјали за обука и настава  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

настава  

кл. 42  научни и истражувачки услуги  

кл. 45  правни услуги  

 

(210) TM  2013/1248 (220) 30/12/2013 

(442) 30/04/2015 

(731) Анастасовски Димитар 

бул. Видое Смилевски Бато бр. 10А/2-

34, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бордо, црна, сива, жолта, сина, 

црвена, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

 

(210) TM  2014/12 (220) 13/01/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Јавно претпријатие ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА - Скопје 

ул.Ѓуро Стругар бр.5, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2014/23 (220) 15/01/2014 

(442) 30/04/2015 
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(731) СЕЛИМ СУЛИМАНОВИЌ 

ул.Киро Фетак бр.21а, 1300 Куманово, 

MK 

(540)  

 
(591) црвена, портокалова, кафена, жолта, 

сина, црна, сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2014/126 (220) 11/02/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, Massachusetts 

02127, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

PURE BLISS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  бричеви и жилети; диспензери, 

касети, држачи, и кертриџи, сите 

специјално дизајнирани за и што содржат 

жилети, делови и опрема за сите 

горенаведени производи  

 

(210) TM  2014/256 (220) 07/03/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) ДПТ ИВОНА-П доо 

Вон Градашорци бб о.Василево, п.фах 

12, Струмица, MK 

(540)  

 

IVONA HYGIENE FIRST 

(591) светло зелена, потемно зелена и 

бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2014/288 (220) 10/03/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ 

Улуабат Коју бр.16700, Карачабеј Бурса, 

TR 

(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) светло сина, сина, бела, црна, 

зелена, жолта, црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сирење (млечен производ)  

 

(210) TM  2014/289 (220) 10/03/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ 

Улуабат Коју бр.16700, Карачабеј Бурса, 

TR 
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(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) светло сина, сина, бела, црна, 

зелена, жолта, црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи  

 

(210) TM  2014/384 (220) 01/04/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за трговија, маркетинг и 

услуги ВИДЕКС БВ ДООЕЛ Скопје  

ул.Димо Хаџи Димов бр.24, Општина 

Кисела Вода, 1000 Скопје, MK 

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, 

адвокат  

Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 

Скопје, 1000, Скопје 

(540)  

XYPEX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 42  научни и технолошки услуги, 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите: услуги за 

индустриска анализи и истражувања; 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; правни услуги  

 

(210) TM  2014/392 (220) 04/04/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ 

ул.Прохор Пчински бр.16, 1000 Скопје, 

MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) црвена, црна, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  сите видови на обувки, вклучително 

спортски обувки, сандали, чевли, чизми и 

патики  

 

(210) TM  2014/430 (220) 15/04/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за услуги, трговија на 

големо и мало МАНИС-МСА ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 

ул.Божин Николов-Силни бр.20, Скопје-

Аеродром, MK 

(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ  

ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои 

не се опфатени со другите класи, покривки 

за кревети и маси  
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кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

 

(210) TM  2014/452 (220) 17/04/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) OLX B.V. 

Taurusavenue 105, 2132 LS, Hoofddorp, 

NL 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

OLX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер апликации за 

смарт телефони и таблет уреди; 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти; апарати и 

инструменти за снимање, пренос, 

емитување, прием, складирање, 

прикажување или репродукција на звук, 

слика и податоци; компјутери, копјутерски 

програми, компјутерски софтвер, 

компјутерски чипови, апарати и 

инструменти за кодирање и декодирање 

на електрични сигнали; далечински 

контролни единици; смарт картички; 

кодирани картички; антени; сателитски 

чинии; кабли; оптички влакна; 

прекинувачи; адаптери; конектори; 

приклучоци; сокети и аутлети; спојни 

кутии; ленти, дискови и кертриџи кои носат 

или за снимање на податоци, звук или 

слики; кинематографски филмови 

подготвени за изложба; аудио и/или видео 

снимки; уреди за мултимедијална 

комуникација, снимање, пренос, 

емитување, складирање, прикажување, 

прием и репродукција, опрема за 

обработка на податоци; компјутерски 

софтвер и апарати и инстументи за 

користење во врска со Интернет; 

електронски изданија; делови (и опрема) 

за сите горенаведени производи  

кл. 35  електронска трговија; услуги за 

класифицирано рекламирање; 

обезбедување на онлајн пазар; 

обезбедување на онлајн пребарувачки 

бази на податоци за можности за 

вработување; нудење на продажба и 

продажба на производи во малопродажба 

и големопродажба; услуги за 

рекламирање, промоција и агенциски 

услуги; изнајмување на простор за 

рекламирање; услуги за бизнис 

менаџмент; сметководствени услуги, 

советодавни, консултантски и 

информативни услуги сите поврзани со 

бизнис и бизнис менаџмент; услуги на 

испитување на пазарот; услуги за наплата; 

публицитет и маркетинг услуги; извештај 

за претплати и пратплатници, 

информативни, консултантски и 

менаџмент услуги; уредување и 

спроведување на саеми и изложби; 

ширење на рекламен и промотивен 

материјал; снабдување и ширење на 

информации поврзани со горенаведените 

услуги  

 

(210) TM  2014/475 (220) 28/04/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Gulf International Lubricants, Ltd. 

Canon's Court, 22 Victoria Street, 

Hamilton HM12, BM 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

GULF 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  посредување на продажба на 

услуги на бензиска пумпна станица, 

вклучувајќитрговија на мало со бензин, 

моторни масла, лубриканти, автомобилски 

производи и опрема, прехрамбени 

производи и потреби на патниците; 

спојување, за доброто на другите, на 

бензин, масла, лубриканти и автомобилски 

делови, како и на различни намирници и 

потреби на патниците, овозможувајќи им 

на клиентите за полесно да ги видат и 

набават овие стоки од бензиска пумпна 

станица  

 

(210) TM  2014/564 (220) 16/05/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Monster energy company, a 

Delaware corporation 

1 Monster way Corona, California 92879, 

US 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

KHAOS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хранливи додатоци  

кл. 32  неалкохолни пијалоци  

 

(210) TM  2014/568 (220) 20/05/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Monster energy company, a 

Delaware corporation 

1 Monster way Corona, California 92879, 

US 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

MONSTER ASSAULT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хранливи додатоци  

кл. 32  неалкохолни пијалоци  

 

(210) TM  2014/579 (220) 26/05/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Caterpillar Inc. 

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 

61629, US 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

CAT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури 

и производите од скапоцени метали или 

обложени со нив, што не се опфатени со 

другите класи; накит, скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски 

инструменти; часовници; ѕидни часовници; 

украсно копче за кошула; брошеви за 

вратоврски; игли за вратоврски; 

нараквици; приврзоци; тока; обетки; 

приврзоци за клучеви; игли (накит); 

украсни игли; ѓердани; синџирчиња за 

часовници; будилници; ремчиња за 

часовници; кутии за часовници; кутии за 

накит; хронографи (рачни часовници); 

хронометри; обетка на штипка; запалки; 

џебни часовници; прстени; штоперици; 

делови за часовници  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производи направени од овие материјали, 

што не се вклучени во другите класи; 

животинска кожа торби и куфери чадори; 

сонце брани и стапови за одење; камшици; 

узди и сарачки производи; папки за визит 

картички; папки за кредитни картички; 

кутии за клучеви; кутии за метални пари; 

актовки; торби за патување; платно за 

вреќи; торби за пренесување; спортски 

торби; ученички торби; ташни и новчаници  

кл. 25  облека, обувки и капи, спортска 
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облека и облека за работа што вклучува 

капи, ремени, вратоврски, марами, обувки, 

маици, куси панталони, јакни, елеци, 

ракавици, ракавици без прсти, кабаница и 

чорапи  

кл. 28  игри и играчки; предмети за 

гимнастика и спорт што не се опфатени со 

другите класи; украси за елка; возила 

играчки; реплики од земјата и конструкции 

од возила, опрема и машини во форма на 

играчки; возови играчки; карти; 

компјутерски игри  

 

(210) TM  2014/580 (220) 26/05/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Caterpillar Inc. 

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 

61629, US 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

CATERPILLAR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури 

и производите од скапоцени метали или 

обложени со нив, што не се опфатени со 

другите класи; накит, скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски 

инструменти; часовници; ѕидни часовници; 

украсно копче за кошула; брошеви за 

вратоврски; игли за вратоврски; 

нараквици; приврзоци; тока; обетки; 

приврзоци за клучеви; игли (накит); 

украсни игли; ѓердани; синџирчиња за 

часовници; будилници; ремчиња за 

часовници; кутии за часовници; кутии за 

накит; хронографи (рачни часовници); 

хронометри; обетка на штипка; запалки; 

џебни часовници; прстени; штоперици; 

делови за часовници  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производи направени од овие материјали, 

што не се вклучени во другите класи; 

животинска кожа торби и куфери чадори; 

сонце брани и стапови за одење; камшици; 

узди и сарачки производи; папки за визит 

картички; папки за кредитни картички; 

кутии за клучеви; кутии за метални пари; 

актовки; торби за патување; платно за 

вреќи; торби за пренесување; спортски 

торби; ученички торби; ташни и новчаници  

кл. 25  облека, обувки и капи, спортска 

облека и облека за работа што вклучува 

капи, ремени, вратоврски, марами, обувки, 

маици, куси панталони, јакни, елеци, 

ракавици, ракавици без прсти, кабаница и 

чорапи  

кл. 28  игри и играчки; предмети за 

гимнастика и спорт што не се опфатени со 

другите класи; украси за елка; возила 

играчки; реплики од земјата и конструкции 

од возила, опрема и машини во форма на 

играчки; возови играчки; карти; 

компјутерски игри  

 

(210) TM  2014/585 (220) 27/05/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за транспорт и трговија 

ПЛАСЕТ ЕНВЕР ДООЕЛ увоз-извоз 

ул.Цветан Димов бр.129, 1000 Скопје, 

MK 

(540)  

PLASET 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со: обувки, чевли, патики, чизми, 

папучи  

кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалоци, брза храна  

 

(210) TM  2014/586 (220) 27/05/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за транспорт и трговија 

ПЛАСЕТ ЕНВЕР ДООЕЛ увоз-извоз 
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ул.Цветан Димов бр.129, 1000 Скопје, 

MK 

(540)  

 
(591) црвена, сина и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалоци, брза храна  

 

(210) TM  2014/641 (220) 09/06/2014 

(442) 30/04/2015 

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

вафли и бонбони 

ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, бела, црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бонбони (слатки)  

 

(210) TM  2014/679 (220) 18/06/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ 

Улуабат Коју бр.16700, Карачабеј Бурса, 

TR 

(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

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

сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  павлака (млечни производи)  

 

(210) TM  2014/680 (220) 18/06/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ 

Улуабат Коју бр.16700, Карачабеј Бурса, 

TR 

(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

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

портокалова, зелена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  чоколадно млеко  

 

(210) TM  2014/689 (220) 25/06/2014 
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(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за внатрешен и 

надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА 

АД Скопје 

ул.16 та Македонска бригада бр.2, 

Скопје, MK 

(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ  

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 

1000 

(540)  

АУТОМАКЕДОНИЈА 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила, апарати за движење по 

земја, воздух или вода  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истраѓувања и планирања кои се 

однесуваат на истите, услуги за 

индустриски анализи и истражувања, 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2014/690 (220) 25/06/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за внатрешен и 

надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА 

АД Скопје 

ул.16 та Македонска бригада бр.2, 

Скопје, MK 

(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ  

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 

1000 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила, апарати за движење по 

земја, воздух или вода  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истраѓувања и планирања кои се 

однесуваат на истите, услуги за 

индустриски анализи и истражувања, 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2014/691 (220) 25/06/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за едукација, тренинг и 

истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје 

ул.Првомајска бб, Скопје, MK 

(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ  

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 

1000 

(540)  

АМ ЦЕРТ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила, апарати за движење по 

земја, воздух или вода  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истраѓувања и планирања кои се 

однесуваат на истите, услуги за 

индустриски анализи и истражувања, 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2014/692 (220) 25/06/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за едукација, тренинг и 

истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје 

ул.Првомајска бб, Скопје, MK 
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(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ  

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 

1000 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила, апарати за движење по 

земја, воздух или вода  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истраѓувања и планирања кои се 

однесуваат на истите, услуги за 

индустриски анализи и истражувања, 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2014/693 (220) 25/06/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за едукација, тренинг и 

истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје 

ул.Првомајска бб, Скопје, MK 

(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ  

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 

1000 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила, апарати за движење по 

земја, воздух или вода  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истраѓувања и планирања кои се 

однесуваат на истите, услуги за 

индустриски анализи и истражувања, 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2014/696 (220) 25/06/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Осигурување брокерско друштво 

АМ БРОКЕР АД Скопје 

ул.16 та Македонска бригада бр.2, 

Скопје, MK 

(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ  

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 

1000 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила, апарати за движење по 

земја, воздух или вода  
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кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани за 

недвижен имот  

 

(210) TM  2014/698 (220) 25/06/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) ДАЛВИНА ДООЕЛ 

с. Хамзали, 2431 Босилово , MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи, а особено големопродажба и 

малопродажба на алкохолни пијалоци  

 

(210) TM  2014/714 (220) 27/06/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) АДИНГ АД  Скопје 

ул. “Новоселски пат” бр.11 (1049) 

Скопје, MK 

(740) АДИНГ АД СКОПЈЕ  

ул. “Новоселски пат” бр.11 (1049) Скопје, 

Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката и фотографиите, како и за 

земјоделството, градинарството и 

шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

ѓубриња; смеси за гаснење пожар; 

производи за калење и заварување; 

хемиски материи за конзервирање 

прехранбени производи; матрерии за 

штавење; лепливи материи што се 

користат во индустријата  

кл. 2  бои, фирнајзи, лекови; 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, пачатарите и уметниците  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; 

асфалт, катра и битумен, неметални 

преносни конструкции ; споменици што не 

се од метал  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2014/717 (220) 30/06/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за внатрешен и 

надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА 

АД Скопје 

ул.16 та Македонска бригада бр.2, 

Скопје, MK 

(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ  

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 

1000 

(540)  
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила, апарати за движење по 

земја, воздух или вода  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

устражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите, услуги за 

индустриски анализи и истражувања, 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2014/749 (220) 07/07/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Јумис ДОО Кочани 

ул.Бел камен број 30, Кочани, MK 

(540)  

 
(591) портокалова, кафена, зелена, бела, 

капучино, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2014/750 (220) 07/07/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Јумис ДОО Кочани 

ул.Бел камен број 30, Кочани, MK 

(540)  

 
(591) златна, црна, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2014/773 (220) 10/07/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) UNI-CHARM CORPORATION 

(Japanese corporation) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-

shi, Ehime-ken, JP 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебиња, диететски суплементи за луѓето и 

животните; фластери, материјали за 

завои, материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди; 

вклучително фармацевтски, ветеринарни и 

санитарни препарати; хигиенски влошки, 

дневни влошки (хигиенски); менструални 

тампони; хигиенски куси панталони; 

хигиенски куси панталони направени од 
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текстил и што не се за една употреба; 

влажни марамици за жени за чистење на 

гениталната област; пелени; бебешки 

пелени-гаќички; пелени за една употреба 

или пелени од хартија или целулоза за 

бебиња; пелени или пелени од хартија или 

целулоза во вид на гаќички за бебиња; 

пелени за бебиња; гаќички за одвикнување 

од пелени; пелени за интонтиненција; 

пелени за инконтиненција или пелени од 

хартија или целулоза во вид на гаќичи; 

влошки за инконтиненција; дневни влошки 

за инконтиненција; куси панталони за 

инконтиненција; влошки за нега на 

градите; боксерки за инконтинеција; завои 

за преврски; лепливи фластери; 

абсорбирачки памук; гази за преврски; 

намастена хартија за медициски цели; 

фармацевтски вафери, млеко во прав 

(млечен шеќер), млеко во прав (за 

бебиња); преврски за очи за медицински 

цели; завои за уши; влажни марамици 

импрегнирани со фармацевтски лосиони  

 

(210) TM  2014/899 (220) 26/08/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и други производи 

и промет на мало и големо ЖИТО  

ПОЛОГ АД  -  Тетово  

ул.Маршал Тито бр.134, Тетово, MK 

(540)  

 
(591) портокалова, кафеава, жолта, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо на брашно  

 

(210) TM  2014/916 (220) 01/09/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Сашо Дукоски 

ул.Велко Јанкулоски - Стариот бр.27, 

Прилеп, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 
551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики  

кл. 21  стаклени и порцелански предмети  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на мебел, огледала, рамки за слики, 

стаклени и порцелански предмети, завеси  

 

(210) TM  2014/934 (220) 09/09/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за ревизија БЕЈКЕР ТИЛИ 

МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 

ул.Ленинова бр.33а/16, Скопје-Центар, 

MK 

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА 

АДВОКАТИ  

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 

Скопје 

(540)  
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(591) темно сина и црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  ревизија, сметководствени услуги, 

консултирање во врска со даноци  

кл. 36  советување во врска со финансии, 

проценки и вештачење  

 

(210) TM  2014/984 (220) 18/09/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за трговија и услуги 

РЕВО БИО ТЕЦХ ДОО Скопје 

ул.Коста Новаковиќ 18/2-16, 1000 Скопје, 

MK 

(740) Аграфина Плузников-Дроца 

(Управител) на Друштво за трговија и 

услуги РЕВО БИО ТЕЦХ ДОО Скопје  

ул.Коста Новаковиќ 18/2-16, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сина, зелена, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување; сапуни; 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите, козметика, 

козметички препарати  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјал за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

кл. 10  хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски производи; хируршки 

материјали за шиење  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи, услуги при 

продажба на големо и мало со: средства 

за белење и други материи за перење; 

препарати за чистење, полирање, триење 

и нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на 

забите, козметика, козметички препарати, 

фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска 

употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, 

храна за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди, 

хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски производи; хируршки 

материјали за шиење  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; услуги на хигиена и 



 

 

80 | С т р а н а   Т р г в о с к и  м а р к и     
 

30 Април 2015 Гласник Бр. 2/2015  

разубавувањена луѓе или животни; 

земјоделски, градинарски и шумски услуги  

 

(210) TM  2014/985 (220) 18/09/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за трговија и услуги 

РЕВО БИО ТЕЦХ ДОО Скопје 

ул.Коста Новаковиќ 18/2-16, 1000 Скопје, 

MK 

(740) Аграфина Плузников-Дроца 

(Управител) на Друштво за трговија и 

услуги РЕВО БИО ТЕЦХ ДОО Скопје  

ул.Коста Новаковиќ 18/2-16, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сива, зелена, портокалова, црна, 

бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување; сапуни; 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите, козметика, 

козметички препарати  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјал за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

кл. 10  хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски производи; хируршки 

материјали за шиење  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи, услуги при 

продажба на големо и мало со: средства 

за белење и други материи за перење; 

препарати за чистење, полирање, триење 

и нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на 

забите, козметика, козметички препарати, 

фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска 

употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, 

храна за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди, 

хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски производи; хируршки 

материјали за шиење  

 

(210) TM  2014/992 (220) 19/09/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд 

ул.Батајнички друм бб, Београд, RS 

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат  

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, розева, бела, црвена и спектар 

на црвена, жолта, зелена и сина 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; диететски супстанции што се 

користат во медицината, храна за бебиња  

 

(210) TM  2014/993 (220) 19/09/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд 

ул.Батајнички друм бб, Београд, RS 

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат  

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, жолта, бела, црвена и 

спектар на црвена, жолта, зелена и сина 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; диететски супстанции што се 

користат во медицината, храна за бебиња  

 

(210) TM  2014/998 (220) 19/09/2014 

(442) 30/04/2015 

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

вафли и бонбони 

ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) портокалова, бела, кафеава, жолта, 

црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  наполитанки (вафли)  

 

(210) TM  2014/999 (220) 19/09/2014 

(442) 30/04/2015 

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

вафли и бонбони 

ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена, бела, кафеава, жолта, 

црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  наполитанки (вафли)  

 

(210) TM  2014/1000 (220) 19/09/2014 

(442) 30/04/2015 

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

вафли и бонбони 

ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK 

(540)  
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(591) портокалова, бела, кафеава, зелена, 

црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  наполитанки (вафли)  

 

(210) TM  2014/1008 (220) 23/09/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) General Mills Inc. (a Delaware 

Corporation) 

Number One General Mills Blvd. 

Minneapolis, Minnesota 55426, US 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

BUGLES 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз; подготвени за употреба закуски 

базирани на зрна или деривати од 

житарици   

 

(210) TM  2014/1011 (220) 23/09/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) ТД Синпекс доо 

Краварски пат бб, Битола, MK 

(540)  

 
(591) црвена и зелена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

мало со земјоделска механизација  

 

(210) TM  2014/1013 (220) 24/09/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Гордана Јаниќијевиќ 

ул.Ботун бр.7, Скопје, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  организирање патувања  

кл. 41  забава; културни активности  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2014/1033 (220) 30/09/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) НАТУРАЛ ФУДС ГРУП дооел 

Скопје 

ул.Разловечко востание бр.26-3/14, 

Скопје, MK 

(740) НАТУРАЛ ФУДС ГРУП дооел Скопје  

Б.Ц. Палома Бјанка 4 кат, локал 1 и 2, 1000 

Скопје 

(540)  

 
(591) златна, портокалова, кафена и 

нијанси на кафено 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги за продажба на големо и 

мало и рекламирање; услуги при продажба 

на големо и мало на: месо, риба, живина и 

дивеч; месни преработки; конзервирано, 

смрзнато, сушено и варено овошје и 

зеленчук; желеа, џемови, компоти; јаца, 

млеко и млечни производи; масла и масти 

за јадење; кафе,  чај, какако, шеќер. ориз, 

тапиока, саго, замена а кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

пиво; минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за пртутун; производи за 

пушачите; кибрити; бои; фирнајзи, лакови; 

средства за заштита од "рѓа и гниење на 

дрвото; материи за боење; средства за 

нагризување; средсва за белење и други 

материи за перење: препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на 

забите; храна за бебиња; фластери; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; ангажирање лица 

за рекламирање или промовирање на 

производи; изнајмување рекламен 

простор; компјутерско рекламирање преку 

интернет; презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми за малопродажба; 

објавување рекламни текстови  

кл. 37  изградба на станбени и деловни 

објекти и изведување градежни работи  

кл. 39  пакување и складирање стока; 

испорачување стоки и складирање стоки  

кл. 40  обработка и конзервирање на храна 

и пијалоци, замрзнување храна, чадење 

храна  

 

(210) TM  2014/1041 (220) 02/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ФИБЕРНЕТ М-К ДОО 

Скопје 

ул.Борис Трајковски бр.20-5, Скопје, MK 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА  

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

Скопје 

(540)  

 
(591) црна, сива и сина 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на телекомуникациска опрема и 

оптички кабли  

кл. 37  инсталациски услуги  

кл. 38  комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли и услуги на поставување 

телекомуникациски довод и приклучок  

 

(210) TM  2014/1044 (220) 02/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) МЕНСУР АЛИМИ 

ул.7-ми Јули бр.76А, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна и сива 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, тутун за пушење, цигари, 

пушачки реквизити вклучени во класа 34; 

автоматски кутии за виткање, цигари, туби 

за цигари, филтери за цигари, хартија за 

цигари, кибрити и додатоци за пушачите  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

 

(210) TM  2014/1045 (220) 02/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) МЕНСУР АЛИМИ 

ул.7-ми Јули бр.76А, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена, светло кафена, темно 

кафеава 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, тутун за пушење, цигари, 

пушачки реквизити вклучени во класа 34; 

автоматски кутии за виткање, цигари, туби 

за цигари, филтери за цигари, хартија за 

цигари, кибрити и додатоци за пушачите  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

 

(210) TM  2014/1046 (220) 02/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) GRENDENE S.A. 

Av. Pimentel Gomes, 214 Bairro: 

Expectativa, 62040-050 SOBRAL-CE, BR 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  женски обувки, сандали, обувки за 

плажа, влечки за купатило, наглавушки за 

чевли, чизми, рамни чевли, влечки, 

кломпи, сандали, апостолки и патики   

 

(210) TM  2014/1047 (220) 02/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) SHELL BRANDS INTERNATIONAL 

AG 

Baarermatte, 6340 Baar, CH 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591) жолта, црвена, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  масла, масти; лубриканти; горива  

кл. 35  здружување на горива, лубриканти 

и други автомобилски производи на 

станици за возила, за да им се овозможи 

на потрошувачите погодно да ги 

разгледуваат и купуваат таквите 

производи; здружување на различн стоки 

во продавнивници, за да им се овозможи 

на потрожувачите погодно да ги 

разгледуваат и купат таквите производи на 

сервисни станици за возила  

кл. 37  сервисни станици за возила 

(дополнување гориво и одржување)  
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(210) TM  2014/1049 (220) 02/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) SHELL BRANDS INTERNATIONAL 

AG 

Baarermatte, 6340 Baar, CH 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591) жолта, црвена, бела, сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  масла, масти; лубриканти; горива  

кл. 37  услуги на сервисни станици за 

возила  

 

(210) TM  2014/1051 (220) 02/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за маркетинг, трговија и 

услуги ВЕЈ ГЛОБАЛ-ИТС ДОО Скопје 

Сервисна Зона југ, бб Скопје, Кисела 

Вода, MK 

(740) Стево Новковски  

ул.Вера Циривири Трена бр.31, 1000 

Скопје 

(540)  

GOHOST 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  агенции за рекламирање 

аутосортни услуги (подршка на бизнис 

изнајмување рекламен просор 

компјутерски бази на податоци 

(систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци) 

компјутерски бази на податоци (собирање 

на податоци во компјутерски бази на 

податоци) 

компјутерско рекламирање преку интернет 

маркетинг истражување 

раководење со датотоеки 

(компјутеризирано раководење со 

датотеки) 

системтизација на информации во 

компјутерски бази на податоци 

собирање податоци во компјутерски бази 

на податоци 

фактурирање  

кл. 38  електронска пошта 

изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа  

изнајмување модеми  

изнајмување телекомуникациска опрема  

изнајмување телефакс апарати  

изнајмување телефони  

информации од областа на 

телекомуникациите  

испраќање пораки  

компјутерски терминали (комуникација со 

помош на компјутерски терминали)  

комуникации со телефон  

комуникација со мобилни телефони  

комуникација со помош на компјутерски 

терминали  

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли  

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]  

обезбедување пристап до бази на 

податоци  

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобалната компјутерска мрежа  

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување [телешопинг]  

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]  

пошта (електронска пошта)  

пренесување (пренесување по факс)  
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пренесување по факс  

пренесување преку сателит  

пренесување слики и пораки со помош на 

компјутери  

пристап на глобална компјутерска мрежа 

(изнајмување време за пристап на 

глобална компјутерска мрежа  

телевизиско купување [телешопинг] 

(обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување [телешопинг]  

телекомуникации (информации од областа 

на телекомуникациите)  

телекомуникациски канали (обезбедување 

телекомуникациски канали) за телевизиско 

купување [телешопинг]  

телефон (комуникации со телефон)  

телефонски услуги  

услуги на поставување телекомуникациски 

довод и приклучок  

услуги на пренесување конференции од 

далечина  

услуги со говорна пошта  

услуги со електронски огласни табли 

[телекомуникациски услуги]   

кл. 42  алатки за пребарување 

(обезбедување алатки за пребарување), 

за интернет  

анализа на компјутерски системи  

графички дизајн  

давање простор за веб [интернет] 

страници  

дизајн (графички дизајн)  

дизајн (индустриски дизајн)  

дизајн на амбалажи (услуги за дизајн на 

амбалажи)  

дизајнирање [индустриски дизајн]  

заштита на компјутери од вируси (услуги 

за заштита на компјутери од вируси)  

изнајмување веб [интернет] сервери  

изнајмување компјутери  

изнајмување компјутерски програми  

изработка на компјутерски програми  

индустриски дизајн  

инсталирање компјутерски програми  

истражувања во техниката  

комјутерски бази на податоци (обновување 

комјутерски бази на податоци)  

компјутери (изнајмување компјутери)  

компјутерски програми (изнајмување 

компјутерски програми) 

 компјутерски програми (изработка на 

компјутерски програми)  

компјутерски програми (инсталирање 

компјутерски програми)  

компјутерски програми (одржување 

компјутерски програми)  

компјутерски програми (осовременување 

на компјутерските програми)  

компјутерски програми (советување за 

компјутерски програми)  

компјутерски програми (умножување 

компјутерски програми)  

компјутерски системи (програмирање 

компјутерски системи)  

компјутерски хардвер (советување на 

полето на компјутерски хардвер)  

компјутерско програмирање  

креирање и одржување веб [интернет] 

страници за други  

обезбедување алатки за пребарување по 

интернет  

обновување комјутерски бази на податоци  

одржување (креирање и одржување) веб 

[интернет] страници за други  

одржување компјутерски програми  

програми (осовременување на 

компјутерските програми)  

програмирање компјутерски системи  

размена на компјутерски програми и 

податоци [конверзија која не е физичка]  

сервери (изнајмување веб [интернет] 

сервери)  

советување за компјутерски програми  

советување на полето на компјутерски 

хардвер  

умножување компјутерски програми  



 

 

Т р г в о с к и  м а р к и    87 | С т р а н а  
 

30 Април 2015 Гласник Бр. 2/2015  

услуги за заштита на компјутери од вируси  

  

 

(210) TM  2014/1052 (220) 02/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) SANOVEL ILAC SANAYI VE 

TICARET A.S. and SANOVEL ILAC 

SANAYI VE TICARET A.S. 

Istinye Mah., Balabandere Cad. No: 14, 

34460 Sariyer/Istanbul, TR and Istinye 

Mah., Balabandere Cad. No: 14, 34460 

Sarıyer/Istanbul, TR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

lucidan-sanovel 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели;диететска храна и 

супстенции што се прилагодени за 

употреба во медицина и ветеринарство, 

храна за бебиња, диететски додатоци за 

луѓе и животни; фластери, материјали за 

завои, материјали за пломбирање 

заби,забарски восок, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/1053 (220) 03/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Intel Corporation 

2200 Mission College Boulevard,Santa 

Clara, California, 95052-8119 , US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  eлектронски мониторинг (за 

следење) апарати и софтвер; монитори, 

сензори и удобни-за-носење компјутерски 

(пресметувачки) уреди за мерење, 

следење, снимање и пренос на 

физиолошки и биометриски податоци како 

што се брзина на срце, пулс, телесна 

температура, потење, крвен притисок, 

навика/начин/стил на спиење, време, 

далечина, брзина/темпо, 

согорени/потрошени калории и други 

фитнес мерки/мерења; компјутерски и 

смарт-телефонски интерфејси; мониторинг 

(набљудувачки) и сензорски (насетувачки) 

хардвер и софтвер за удобни-за-носење 

компјутерски (пресметувачки) уреди за 

мерење, следење, снимање и пренос на 

физиолошки и биометриски податоци како 

што се брзина на срце, пулс, телесна 

температура, потење, крвен притисок, 

навика/начин/стил на спиење, време, 

далечина, брзина/темпо, 

согорени/потрошени калории и други 

фитнес мерки/мерења; удобни-за-носење 

компјутерски (пресметувачки) уреди за 

мерење на биометриски и физиолошки 

податоци; уреди за обработка на податоци 

за лично носење; безжични компјутерски 

(пресметувачки) уреди што пренесуваат 
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податоци до компјутери, персонални 

дигитални асистенти, смарт телефони, 

софтверски апликации и кориснички 

интерфејси преку интернет веб страни и 

други компјутерски и електронски 

комуникациски мрежи; смарт телефони; 

целуларни (мобилни) телефони; 

персонални дигитални асистенти; 

компјутери; електронски таблети; 

компјутерски и мрежни сервери; опрема за 

обработка на податоци; центри за 

податоци; безжични комуникациски уреди; 

хардвер и оперативен софтвер за локална 

мрежа (LAN) и глобална мрежа (WAN); 

софтверски апликации за компјутери, 

смарт телефони и таблети; 

полупроводници; интегрирани кола; 

микропроцесори; компјутерски хардвер; 

компјутерски и телекомуникациски 

хардвер и софтвер; мрежни интерфејс 

картички (NIC); компјутерски фирмвер; 

компјутерски чипсетови; компјутерски 

матични плочи; графички чипови; 

графички плочи; графички картички; 

апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук или слики; уреди, 

платформи и софтвер кои се користат со 

или за облак компјутери и интернетот на 

нештата; електронски наплатни уреди; 

безжични електронски наплатни уреди за 

додатоци (додатна опрема/алатки); 

компјутерски анти-вирусен софтвер и 

хардвер  

кл. 10  сензори, мониторинг 

(набљудувачки) компоненти и уреди за 

собирање (прибирање) биометриски и 

физиолошки податоци; пулс-метар (апарат 

за мерење на пулсот); монитори за 

(апарати за следење на) срце и спиење; 

монитори за (апарати за следење на) 

крвен притисок; фитнес мерни 

инструменти и уреди  

кл. 14  накит, рачни часовници, белегзии, 

прстени, скапоцени метали, камења и 

скапоцени камења кои содржат функции за 

следење и известување на фитнес 

податоци и податоци за активност, како 

што се брзина на срце, пулс, температура, 

потење, време, далечина, брзина/темпо, 

согорени/потрошени калории и 

навика/начин/стил на спиење, како и 

кумулативни податоци за активност; рачни 

часовници и белегзии кои собираат 

(прибираат), складираат (чуваат), 

пренесуваат и комуницираат податоци до 

компјутери, лични дигитални асистенти, 

смарт телефони и софтверски апликации 

и интерфејси преку интернет веб страни и 

компјутерски и електронски комуникациски 

мрежи  

кл. 25  облека; облека, имено, кошули, 

џемпери, горни тренерки, горни делови од 

облека, панталони, шорцеви, костими за 

капење, обувки, чорапи, пижами, долна 

облека, едноделна облека, шлемови, капи, 

ракавици, шалови и удобна-за-носење 

електроника вклучувајќи (инкорпорирајќи) 

функции за следење и известување на 

фитнес податоци и податоци за активност, 

како што се брзина на срце, пулс, 

температура, потење, време, далечина, 

брзина/темпо, согорени/потрошени 

калории и навика/начин/стил на спиење, 

како и кумулативни податоци за активност; 

удобна-за-носење електроника  

 

(210) TM  2014/1054 (220) 03/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) GRASTA TRADING LIMITED 

1408-09, Kowloon Centre 29-39 Ashley 

Road, TST, HK 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 

1000, Скопје 

(540)  
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(591) сина, зелена 

(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. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2014/1056 (220) 03/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) SHULTON, INC. 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

HARDEST WORKING 

COLLECTION 

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за после бричење; 

антиперспиранти и деодоранси за лична 

употреба; сапуни за капење; спрејови за 

тело; препарати за миење на телото; 

препарати за нега на косата; препарати за 

бричење  

 

(210) TM  2014/1057 (220) 03/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за трговија и услуги ВОЧ 

ИД ДООЕЛ Скопје  

ул.Орце Николов бр.98/1-5 Скопје-

Центар, MK 

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ  

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

Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури 

и производи од скапоцени метали или 

обложени со нив, што не се опфатени со 

другите класи; накит, скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски инструменти  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2014/1058 (220) 03/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за трговија и услуги ВОЧ 

ИД ДООЕЛ Скопје  

ул.Орце Николов бр.98/1-5 Скопје-

Центар, MK 

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ  

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

Скопје 

(540)  
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MY:TIME WATCHES  AND 

JEWELRY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури 

и производи од скапоцени метали или 

обложени со нив, што не се опфатени со 

другите класи; накит, скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски инструменти  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2014/1059 (220) 03/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за трговија и услуги ВОЧ 

ИД ДООЕЛ Скопје  

ул.Орце Николов бр.98/1-5 Скопје-

Центар, MK 

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ  

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

Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури 

и производи од скапоцени метали или 

обложени со нив, што не се опфатени со 

другите класи; накит, скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски инструменти  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2014/1060 (220) 03/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги СИГМА увоз-извоз 

дооел Прилеп 

ул.Велко Јанкулоски - Стариот бр.27, 

Прилеп , MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

SIGMA JEWELRY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  накит и часовници  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на часовници и накит  

кл. 39  дистрибуција, складирање  

 

(210) TM  2014/1061 (220) 06/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) K-Swiss Inc. (a company organized 

and existing under the laws of the State of 

Delaware) 

31248 Oak Crest Drive, Westlake Village, 

California 91361, US 

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(540)  

 

 

(591) црна и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  чевли, чизми, сандали, влечки, 

кошули, маици, панталони, шорцеви, јакни, 

дуксери, тренерки, здолништа, џемпери, 
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елеци, сакоа, јакни отпорни на ветар, 

ремени, вратоврски, капи и очила  

 

(210) TM  2014/1062 (220) 06/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) КИТ-ГО ДООЕЛ ШТИП 

ул.Христијан Карпош бр.22, Штип, MK 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, зелена, бела, кафеава 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, како, шечер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење, сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, животни 

(живи), сежо овошје и зеленчук, семиња, 

билки и природно цвеќе, храна за животни, 

пивски слад  

 

(210) TM  2014/1063 (220) 06/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) КИТ-ГО ДООЕЛ ШТИП 

ул.Христијан Карпош бр.22, Штип, MK 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела, златна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи  

 

(210) TM  2014/1064 (220) 06/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) КИТ-ГО ДООЕЛ ШТИП 

ул.Христијан Карпош бр.22, Штип, MK 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 

1000, Скопје 

(540)  

 

 

(591) сина, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на прехранбени и непрехранбени 

производи  

 

(210) TM  2014/1065 (220) 06/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) КАЗ Груп ДОО увоз-извоз Скопје 

Македонско Косовска Бригада бр.17, 

1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, ссветло и темно сина 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални 

материјали за железнички шини, 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија; мали метални 

предмети; метални цевки; каси; колена; 

огради ( заштитни огради) од метал за 

патишта, огради од метал, огради што не 

се од метал; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди; 

редуцири, вентил вентили од метал за 

водоводни цевки, телескопски 

гарнитурирешетка, решеткасти 

конструкции од метал, табли за 

сигнализирање, колена од метал за цевки, 

капаци од шахти од метал, капи од метал 

за оџаци  

кл. 9  сообраќајни знаци, апарати за 

гаснење пожар, хидрометри; научни, 

наутички, геодетски, фотографски, 

кинематографски и оптички апарати и 

инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола) , 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија, редуктори, 

спојување (муфови за спојување) 

телескопски гарнитури  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и занитарни намени, хидранти, водоводни 

арматури, водоводни цевки за санитарни 

инсталации, подземни и надземни 

хидранти  

кл. 17  гума, гутаперка, растителна смола, 

азбест, лискун и производите од овие 

материјали што не се вклучени во другите 

класи; пресувани пластични материјали 

кои се користат во производството; 

материјали за овивање; за заптисување и 

изолација; неметални еластични цевки; 

дихтунзи, неметални спојки за цевки, 

цевки (спојки за цевки) што не се метал, 

цевки (муфови за цевки) што не се од 

метал  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; услуги при увоз-

извоз и продажба на големо и мало со 

огради (заштитини огради) од метал за 

патишта, огради од метал, огради што не 

се од метал, производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди; 

редуцири, вентили, решетка, решеткасти 

конструкции од метал, табли за 

сигнализирање, сообраќајни знаци, 

хидранти, неметални спојки за цевки  

 

(210) TM  2014/1066 (220) 06/10/2014 
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(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за производство, 

трговија, услуги РЕЏИА ДОО експорт-

импорт Куманово 

ЈНА бр.30, 1300 Куманово, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

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

зелена, виолетова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

кл. 45  безбедносни услуги за заштита на 

имот и лица, лични и општествени услуги 

што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на 

поединците  

 

(210) TM  2014/1067 (220) 07/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) ДТПУ "Агро-Про" Зоран ДООЕЛ 

Индустриска зона Добропане, 

Куманово, MK 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(591) црвена, портокалова, бела, зелена, 

кафеава, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30   брашно и производи од жито, леб, 

производи од тесто и слатки, квасец, 

прашок за печење  

кл. 35  услуги на малопродажба за брашно 

и производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, квасец, прашока за 

печење; услуги на продажба на големо 

врзани за брашно и производи од жито, 

леб, производи од тесто и слатки,  квасец, 

прашок за печење  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци  

 

(210) TM  2014/1068 (220) 07/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) ДТПУ „Агро-Про“ Зоран ДООЕЛ 

Индустриска зона Доброшане, 

Куманово, MK 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

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

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за копнени 

возила); машински елементи за спојување 

и пренос (освен за копнени возила); 

земјоделски направи (кои не се рачни); 

инкубатори за јајца  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и санитарни намени  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунгери; четки (со исклучок на 

сликарски четки); материјали за правење 

четки; прибор за чистење; челични жици 

за стружење; сурово или полуобработено 

стакло (освен стакло што се користи во 

градежништвото); стаклени производи, 

порцелански и керамички предмети што не 

се вклучени во другите класи  

 

(210) TM  2014/1069 (220) 07/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за производство, 

трговија, услуги РЕЏИА ДОО експорт-

импорт Куманово 

ЈНА бр.30, 1300 Куманово, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

REGIA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

кл. 45  безбедносни услуги за заштита на 

имот и лица, лични и општествени услуги 

што ги даваат трети лица за 

задоволување на поединците  

 

(210) TM  2014/1071 (220) 08/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) GRASTA TRADING LIMITED 

1408-09, Kowloon Centre 29-39 Ashley 

Road, TST, HK 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 

1000, Скопје 

(540)  

GRASTA PETROLEO SA 

(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. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2014/1072 (220) 08/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ВАЈОО 

ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул.16-та Македонска Бригада бр.13б, 

1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  
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WHYOO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи, а посебно софтвер 

апликација, продажба преку интернет, веб 

маркетинг  

 

(210) TM  2014/1073 (220) 09/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за трговија и услуги 

МОНОЗЕРО ДООЕЛ Сопиште 

ул.21 бр.20, Сопиште, MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) бела и црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики: 

производи што не се опфатени со другите 

класи, од дрво, плута, врбови прачки и 

замена за сите овие материјали  

кл. 35  услуги при продавање на големо и 

мало на мебел и други производи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2014/1074 (220) 09/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за услуги Еуро Бизнис 

Центар Скопје ДООЕЛ 

ул.Пролет бр.1/2-6, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 
(591) жолта, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени работи  

кл. 35  рекламирање  

кл. 41  објавување книги  

 

(210) TM  2014/1075 (220) 09/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за услуги Еуро Бизнис 

Центар Скопје ДООЕЛ 

ул.Пролет бр.1/2-6, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 
(591) жолта и црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2014/1076 (220) 09/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за услуги Еуро Бизнис 

Центар Скопје ДООЕЛ 

ул.Пролет бр.1/2-6, 1000 Скопје, MK 

(540)  
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200 CLUB 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2014/1077 (220) 09/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за услуги Еуро Бизнис 

Центар Скопје ДООЕЛ 

ул.Пролет бр.1/2-6, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

200 НАЈГОЛЕМИ И 

НАЈУСПЕШНИ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2014/1079 (220) 09/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Bunge Novenyolajipari Zartkoruen 

Mukodo Reszvenytarsasag 

Vaci ut 33, 1134 Budapest, HU 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) темно сина, светло сина, златна, 

бела и сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  маргарин  

 

(210) TM  2014/1098 (220) 16/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Ичоќаев Александар 

ул.Мраморец бр.20 Б, Скопје, MK 

(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат  

ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 

ALFA LEGIS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

кл. 45  правни услуги  

 

(210) TM  2014/1121 (220) 22/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Приватна здравствена установа - 

Поликлиника на секундарно ниво 

СКОПЈЕ ПОЛИКЛИНИК Скопје 

ул.Огњен Прица бр.1, Скопје, MK 

(740) Др Владо Вељаноски  

ул.Огњен Прица бр. 1, Скопје 

(540)  

 
(591) сина и сребрена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  медицински услуги  
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(210) TM  2014/1122 (220) 27/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за производство и 

трговија на големо и мало СТЕЛ 

ИМПЕКС ДООЕЛ  увоз-извоз Штип 

ул.Скоевска бр.1., 2000 Штип, MK 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА  

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

Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, кафеава, бела, златна и сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бонбони  

 

(210) TM  2014/1123 (220) 27/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за производство и 

трговија на големо и мало СТЕЛ 

ИМПЕКС ДООЕЛ  увоз-извоз Штип 

ул.Скоевска бр.1., 2000 Штип, MK 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА  

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

Скопје 

(540)  

 
(591) розева, кафеава, бела, златна, 

зелена и сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бонбони  

 

(210) TM  2014/1124 (220) 27/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за производство и 

трговија на големо и мало СТЕЛ 

ИМПЕКС ДООЕЛ  увоз-извоз Штип 

ул.Скоевска бр.1., 2000 Штип, MK 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА  

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

Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, кафеава, бела, златна и сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бонбони  

 

(210) TM  2014/1125 (220) 27/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за производство и 

трговија на големо и мало СТЕЛ 

ИМПЕКС ДООЕЛ  увоз-извоз Штип 

ул.Скоевска бр.1., 2000 Штип, MK 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА  

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

Скопје 

(540)  
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(591) розева, кафеава, бела, златна, 

зелена, црна, сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бонбони  

 

(210) TM  2014/1126 (220) 27/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за производство и 

трговија на големо и мало СТЕЛ 

ИМПЕКС ДООЕЛ  увоз-извоз Штип 

ул.Скоевска бр.1., 2000 Штип, MK 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА  

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

Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, кафеава, жолта, златна, 

бела и сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколаден крем  

 

(210) TM  2014/1127 (220) 24/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Discovery Communications, LLC 

One Discovery Place, Silver Spring, 

Maryland 20910, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  претходно снимени аудио-визуелни 

снимки, аудио снимки, видео дискови, 

компакт дискови, ДВД-а и мултимедијален 

софтвер снимен ЦД-РОМ, од кои сите се 

одликуваат со предмети од општ интерес 

на луѓето; претходно снимени видео 

клипови, претходно снимени аудио 

клипови, текст и графика, за преземање од 

интернет, што се складирани (се чуваат) 

во електронски персонални компјутери и 

рачни безжични уреди, од кои сите се 

одликуваат со предмети од општ интерес 

на луѓето  

кл. 38  комуникациски услуги, имено, 

пренос на емитуван звук и аудио-визуелни 

снимки преку интернет, кабелски мрежи, 

безжични мрежи, сателит, или 

интерактивни мултимедиски мрежи; аудио 

и видео емитувачки (радиодифузни) 

услуги преку интернет; пренос на 

информации во аудио-визуелната област; 

услуги на телевизиски пренос 

(емитување); пренос / емитување на 

кабелска телевизија; пренос / емитување 

на сателитска телевизија; мобилни 

медиумски услуги како што се 

електронскиот пренос на забавни 

медиумски содржини; подкастинг 

(podcasting) услуги; вебкастинг 

(webcasting) услуги; видео-он-деманд 

(video-on-demand) преносни услуги; 

обезбедување на онлајн форуми за пренос 

на пораки помеѓу корисници на компјутер; 

обезбедување онлајн виртуелни 

простории за разговор и електронски 

огласни табли за пренос на пораки помеѓу 
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корисниците во полето/областа на 

општиот интерес  

кл. 41  услуги за забава, имено, тековни 

мултимедијални програми во 

полето/областа на општиот интерес, 

дистрибуирани преку различни платформи 

преку повеќе форми на преносни медиуми; 

обезбедување информации за забава во 

врска со тековните телевизиски програми 

преку глобална компјутерска мрежа; 

производство на мултимедијални 

програми; производство на филмови  

 

(210) TM  2014/1128 (220) 27/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am 

Rhein, DE 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

СТЕЛАР 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување 

бактериии, инсектициди, фунгициди, 

хербициди, пестициди  

 

(210) TM  2014/1129 (220) 27/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am 

Rhein, DE 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

СИГНУМ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користата во 

земјоделството, хортикултура и 

шумарство, посебно препарати за садење 

на растенија; хемиски и/или биолошки 

препарати значајни за постапка со 

растенија, препарати за регулирање на 

растењето на растенија, хемиски 

препарати за нега на семиња, 

сурфактанти, природни или вештачки 

хемикалии како сексуални замки или 

агенти за забуна на инсекти  

кл. 5  препарати за уништување на 

бактерии; инсектициди, фунгициди, 

хербициди, пестициди  

 

(210) TM  2014/1130 (220) 27/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) RAM DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI 

Ruzgarlibahce Mah. Cumhuriyet Cad. 

Energy Plaza Kat:2, 34805  Beykoz, 

Istanbul, TR 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова, зелена и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  агенции за рекламирање, 

комерцијално-информативни агенции, 

телевизиски комерцијални услуги, радио 

комерцијални услуги, телевизиско 

рекламирање, рекламирање преку радио, 

организирање изложби за комерцијални и 

рекламни цели, дистрибуција на 

примероци, организирање трговски саеми 

за комерцијални и рекламни цели, 

ангажирање манекени за рекламирање 
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или промовирање на производи, маркетинг 

истражување, информации во врска со 

маркетинг, промотивни услуги, уредување 

излози, испитување најавното мислење, 

односи со јавноста, Секретарски услуги, 

стенографски услуги, фотокопирање, 

дактилографски услуги, обработка на 

текстови, компјутеризирано раководење со 

датотеки, собирање информации во 

компјутерските бази на податоци, 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци, 

изнајмување канцелариски машини и 

опрема, изнајмување автомати, 

комерцијално или индустриско 

управување (помош за комерцијално и 

индустриско управување), менаџмент 

консалтинг, бизнис менаџмент на хотели, 

услуги за проценување во бизнисот, 

бизнис испитување, бизнис пребарување, 

бизнис истражување, бизнис информации, 

статистички информации бизнис, 

консултации за раководење со персонал, 

агенции за вработување, психолошко 

тестирање за селекција на персонал, 

вработување персонал, изработка на 

изводи од сметки, книговодство, ревизија, 

анализа на цените, економско 

прогнозирање, подготвување платни 

списоци, подготовување даночни уплати. 

Здружување, во корист на другите, на 

различни стоки (со исклучок на 

транспортот), овозможувајќи им на 

клиентите за полесно да ги видат и да ги 

купат овие производи на големо и мало, 

електронско окружување и каталози  

 

(210) TM  2014/1131 (220) 27/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) RAM DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI 

Ruzgarlibahce Mah. Cumhuriyet Cad. 

Energy Plaza Kat:2, 34805  Beykoz, 

Istanbul, TR 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова и темно сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детергенти што не се користат во 

процесите на производството и што не се 

за медицинска употреба, производи за 

белење [перење алишта], сода за белење, 

плавило за алишта, смекнувачи, средства 

за спречување на вар, сапун од гранули, 

течности за чистење шофершајбна, 

течности за чистење ветробранско стакло, 

средства за полирање, белило. Парфеми, 

масла за парфеми и мириси, тоалетна 

вода, лосиони за козметичка употреба, 

дезодоранси за лична употреба, масло од 

роза, средстваа за бричење, дезодоранси 

против потење. 

Лак за нокти, кармини, маскара, креми 

(козметички креми),бои за коса, шампони, 

препарати за нега на коса, римел, 

моливчиња за веѓи, пудра за шминкање, 

крем за бриченње, гел за туширање, желе 

(нафтено желе) за козметичка употреба, 

депилатори, бои за коса, козметички 

препарати за слабеење, козметички 

прибор  

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

преработки, екстракти од месо, бистри 

супи, концентрати за супи, школки (што не 

се живи), морски ракови (шримпс) што не 

се живи, морски јастози (што не се живи), 

школки (што не се живи), сушено, варено, 

смрзнато и конзервирано месо. 

Конзервирано. сушено и варен зеленчук, 
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сок од зеленчук за готвење. 

Индустриска храна и супа. 

Маслинки, кисели краставички. 

Млеко и млечни производи; сирење, 

јогурт, пијалоци од јогурт и вода, крем 

(шлаг крем), павлака [млечни производи], 

млеко во прав, кефир (млечни пијалоци), 

млечни пијалаци (во кои преовладува 

млеко), пијалоци од млеко и овошје, 

овошен јогурт, десерти произведени од 

млеко (во кои преовладува млеко). Масла 

и масти за јадење, путер, маргарин. 

Конзервирано, смрзнато, варено овошје, 

пектин за храна од џемови, мармалада, 

овошни каши, овошје (варено), компот. 

Ореви, сушено овошје, сушена овошна 

каша. Путер од кикирики. Јајца, јајца во 

прав. Желе за храна, желатин за храна. 

Протени за човечка употреба. Чипс од 

компири, печени компири  

кл. 30  кафе, какао, вештачко кафе, замена 

за кафе, пијалоци во база на какао, 

пијалоци во база на кафе. Тапиока, саго. 

Теста (производи од брашно), равијоли, 

макарони. Пица, леб. пица во облик на 

леб. Бисквити, крекери, торти, овошни 

торти, тесто за торти. Слатки од тесто, 

пудинг, десерти во база на млеко со ориз. 

Мед, пивски оцет, млеч (прополис) за 

човекова употреба, Ароми, различни од 

есенцијалните масла; кечап, (сос), 

мајонез, сенф, сосови (домати), сосови за 

салати, мирудии, сос од домати, оцет, 

ароматични подготовки за храна, зачини. 

Квацец, прашак за пециво, ванила (арома), 

природни додатоци за бојадисување на 

лебот, заштита од мувла. Брашно, гриз, 

скроп за храна, шеќер, слатки од шекер, 

чај, ладен чај. Слатки, турски локум, 

смрзнат јогурт, чоколадо, производи од 

чоколадо, храна со покриено со чоколатен 

прелив или шекер, пијалоци во база на 

чоколадо, гума за чвакање, сладоледи, 

мраз ( за храна). Сол. Варен ориз, лупена 

пченица, храна од јачмен, слад за храна. 

Пуканки, храна од житарици, житарки, 

смачкан овес, семки за доручек  

кл. 31  необработени житни семиња, 

пченица, јачмен, ориз во лушпа, овес, 

пченка, 'рж, свежа леќа, цвекло. Свежо 

овошје и зелнчук, свежи печурки, 

мицелиум за размножување печурки, 

стебла од дрво, струготини од дрво за 

произведување дрвена каша, дрво 

(непилено дрво), зрна [семе], овошни 

семиња, семиња од зеленчук, живи 

животни: животни за изложба, добиток, 

мал добиток. Јајца за размножување 

(фертилизирање), кокошки несилки, 

природни цвеќе, расад  

кл. 32  ароматизирана вода, препарати за 

правење на ароматизирана вода, млеко од 

бадеми, (пијалок), аперитиви, 

безалкохолни, пиво, шира од пиво, 

безалкохолни пијалоци, препарати за 

подготвување на пијалоци, пијалоци од 

сурутка, безалкохолни коктели, пастили за 

пенливи пијалаци, прав за пенливи 

пијалаци, есенци за правење пијалоци и 

ликери, овошни џусеви, изотонични 

пијалоци, минерална вода, пијалоци од 

сурутка, овошни екстракти, сода-вода, 

води за маса, сок од домати  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво), 

алкохолни есенции, алкохолни екстракти, 

анасон [ликер], анасонка (ликер), арак 

(аггаск), алкохолни пијалоци кои содржат 

овошје, дестилирани пијалаци, битер, 

бренди, јаболковина, куркао [ликер со вкус 

на кора од портокал], дигестиви [ликери и 

жестоки алкохолни пијалоци], екстракти од 

овошје (алкохолни), џин, хидромел 

(медовина), кирш, ликери, пеперминт 

ликери, пери, пикет, алкохол од ориз, рум, 

саке, жестоки алкохоли (пијалоци), вотка, 

виски, вино  
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кл. 34  тутун: обработен или 

неопреработен тутун, цигари, пуро, снуф, 

цигарелос, замена за тутун, тутун за 

чвакање. Чибук, делови за уста за држење 

на цигара, пепелара (не од од благородни 

метали), за пушачи, кутивчиња за кибрит, 

не од благордни метали, држачи за 

кибрит, не од благордни метали, кутии за 

цигари, секачи за пури, рафтови за 

лулиња, жици за чистење тутун за лулиња, 

држачи за цигари, не од благордни 

метали, кутии за цигари, не од благордни 

метали, хартија за цигари, садови со плин 

за запалки, камчиња за запалки, цевки за 

вода. Кибрит  

кл. 35  агенции за рекламирање, 

комерцијално-информативни агенции, 

телевизиски комерцијални услуги, радио 

комерцијални услуги, комерцијални услуги 

преку пошта, телевизиско рекламирање, 

рекламирање преку радио, рекламирање 

преку пошта, организирање изложби за 

комерцијални и рекламни цели, 

дистрибуција на примероци, организирање 

трговски саеми за комерцијални и 

рекламни цели, ангажирање манекени за 

рекламирање или промовирање на 

производи, маркетинг истражување, 

информации во врска со маркетинг, 

промотивни услуги, уредување излози, 

испитување на јавното мислење, бдноси 

со јавноста. 

Секретарски услуги, стенографски услуги, 

фотокопирање, дактилографски услуги, 

обработка на текстови, компјутеризирано 

раководење со датотеки, собирање 

информации во компјутерските бази на 

податоци, систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци, телефонски одговор, 

договарање претплата на весници, 

изнајмување канцелариски машини и 

опрема, изнајмување автомати. 

Професионално консултирање, 

комерцијално или индустриско 

управување (помош за комерцијално и 

индустриско управување), менаџмент 

консалтинг, бизнис менаџмент на хотели, 

услуги за проценување во бизнисот, 

бизнис испитување, бизнис пребарување, 

бизнис истражување, бизнис информации, 

статистички информации (бизнис), 

консултации за раководење со персонал, 

агенции за вработување, психолошко 

тестирање за селекција на персонал. 

вработување персонал, изработка на 

изводи од сметки, книговодство, ревизија, 

анализа на цените, економско 

прогнозирање, подготвување платни 

списоци, подготовување даночни уплати. 

Агенции за увоз и извоз. 

Бизнис менаџмент кај уметничките 

професии. 

Експерти за ефикасност. 

Аукционерство. 

Организирање трговски саеми за 

комерцијални или рекламни цели.  

кл. 36  осигурување од несреќи, 

осигурување на живот, осигурување од 

пожар, здраствено осигурување, 

осигурителни информации. Банкарство, 

финсиски работи, финасиски анализи, 

финанско спонзорување, финсиски 

информации, факторинг, лизинг, издавање 

на кредитни карти, менување на пари. 

Агенции за недвижности, брокери за 

недвижности, управување со станбени 

згради. Оценување на недвижности, 

нумизматичко оценување, оценување на 

антиквитети, оценување на накит, 

оценување на поштенски марки, 

проценување на уметност, проценување 

уметнички дела, царинско надавање  

кл. 37  конструкции: фабрички 

конструкции, куќни конструкции, мостовни 

конструкции, дупчење на бунари, поправка 
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на згради, зидарење, внатрешно и 

надворешно бојадисување, подводни 

поравки, асфалтирање, изградба на 

штандови и продавници, надгледување на 

изградба на конструкции. Изнајмување на 

булдожери, изнајмување на багери, 

изнајмување на кранови. Чистење на 

оџаци, чистење на згради (надворешни 

површини). чистење на згради 

(внатрешно), чистење на улици, чистење 

на прозори, инајмување на машини за 

чистење. Дезифенкција. Поправки на 

возила, и одржување, бродградба, 

одржување поправка на авиони, 

одржување и поправка на бродови, 

монтирање и поправање печки, 

одржување на мебел, реставрација на 

мебел, Инсталација и поправка на апарати 

за клима уреди, инсталација и поправка на 

опрема за греење, одржување и поправка 

на алишта. одржување на кожа, чистење и 

поправка, перење, пеглање на алишта, 

пеглање со притисок, чистење на алишта, 

сервис на вештачко правење на снег, 

одржување и поправка на филмски 

проектори, поправки на фото апарати. 

Инсталација на машинерија, одржување и 

попраавка, инсталација и поправка на 

електрични апарати, инсталација на 

опрема и канцелариски апарати, 

одржување и поправка, инсталација, 

одржување и поправка на компјутерски 

хардвер. 

Инсталација и поправка на аларм за 

провала, инсталација и поправка на аларм 

за пожар. 

Инсталација и поправка на телефонија, 

инсталација и поправка на лифт, поправка 

на часовници, тапетирање на зидови, 

вадење наруда, шмирглање, оштрење на 

нож, одржување и поправка на сеф, 

поправка на чадор, поправка на чевли.  

кл. 38  телевизија и радио емитување, 

сервис за повик (радио, телефони и други 

справи за електронска комуникација), 

комуникација преку мобилна телефонија, 

сателитски пренос, комуникација преку 

компјутерски терминал, телеграфски 

услуги, телефонски услуги, компјутерски 

насочувачки пораки и слики, услуги за 

електронски пораки, факсимил пренос, 

комуникација преку телефон, комуникација 

преку телеграф, телекс услуги, 

телекомуникациски информации, 

комуникациски консултаци, обезбедува 

кориснички пристап до глобална 

компјутерска мрежа. 

Изнајмување на телекомуникациска 

опрема. 

Новински агенции.  

кл. 39  воздушен превоз, трамвајски 

превоз, воден превоз, превоз со товарни 

возила, карго превоз, бродски агенции, 

амбулантски превоз, шоферски услуги, 

пилотирање, туристички агенции (освен за 

хотелски резервации), патничко 

резервација, организирање на тури, 

поштенски услуги (пораки или стока) 

поштенски пратки, испорака на пораки, 

испорака на роба, испорака на весници. 

Изнајмување на морски ,воздушни и патни 

возила. 

Изнајмување на места за 

паркирање,изнајмување на гаражи. 

Бродско складирање. 

Дистрибуција на струја. 

Снабдување со вода. 

Спасувачки операции (транспортен). 

Магационирање, пакетирање на стоки, 

амбалажирање на стоки. 

Транспортирање на отпадоци  

кл. 40  галванизирање, позлата на метал, 

метално лиење, котли, информации за 

материално третирање. 

Процесирање на филмови за 

киноматографија, фото принтање, 
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развивање на фото слики, фотогравура, 

мелница, мелница за пченица, зачувување 

на храна и пијалоци, колење на животни. 

Обработка на крзно, бојадисање на крзно, 

сјај на крзно, заштита на крзно од молци, 

сатенирање на крзно, бојадисување на 

кожа, обработка на кожа, препарирање. 

Обработка на текстил, крајна обработка на 

текстилот, заштита на текстилот од молци, 

бојадисање на текстил, обработка на 

волна, кројачки услуги, правење на 

фустани, сечење платно, поправка на 

облека. 

Везење, сечење на дрва и обработка, 

планирање (пилана). 

Рамки за уметнички дела, гравирање. 

Уништување на отпадоци и ѓубре, 

согорување на отпадоци и ѓубре, 

рециклирање на отпадоци и ѓубре, услуги 

за рафинирање, обработка на масло, 

третирање на вода. 

Брусење на оптичко стакло, стакло 

дување, составување материјали по 

нарачка за трети лица, услуги на забни 

текничари, печење на керамика 

,производство на енергија, изнајмување на 

агрегати, обработкана хартија, завршна 

обработка на хартија, услуги за печатење, 

литографија, печатење на модели. 

Ласерско гравирање, ламинирање. 

Работа со седла, боење на чевли, 

ватирање, изнајмување на машини за 

плетење.  

кл. 41  услуги за едукација, тренирање на 

животни. Организирање и спроведување 

на колоквиуми, оргнизирање и 

спроведување на конференции, 

организирање и спроведување на 

конгреси, организирање и спроведување 

на семинари, органиирање и 

спроведување на симпозиуми. 

Музејски простории. оранизирање на на 

натпревари за убавица, организирање на 

наптпревари за танцување. подвижни 

библиотеки, објавувње на книги, весници и 

списанија. Обезбедување на спортски 

објекти, објекти за казино. 

продукција на радио и телевизиски 

програми, продукција за видеокасети, 

производство на филмови на видео ленти, 

филмска продукција, услуги на студија за 

снимање, синхронизација, изнајмување 

радио и телевизиски апарати, изнајмување 

кинематографски филмови и видеоленти, 

изнајмување филмски проектори и 

прибори, изнајмување звучни записи, 

изнајмување видеорекордери. 

Обезбедување на кино презентации, 

услуги на оркестри, одржување претстави 

во живо, изнајмување сценски декор, 

резервирање места за шоу програми.  

кл. 42  научно истражување и развој (за 

други), хемиски истражувања, геолошки 

испитувања, анализи за искористување на 

нафтените полиња, временска прогноза, 

инженерство, градежно советување, 

проучување технички проекти, 

премерување земјиште, урбанистичко 

планирање, советување за заштита на 

животната средина, подводно 

истражување, контролирање на 

квалитетот, тестирање на возната состојба 

на возилата. Компјутерско програмирање, 

изработка на компјутерски програми, 

одржување компјутерски програми, 

осовременување на компјутерските 

програми, советување на полето на 

компјутерски хардвер, формирање на 

компјутерски бази на податоци, 

обновување комјутерски бази на податоци, 

уредување на компјутерски податоци, 

анализа на компјутерски системи, 

компјутерски консултации, изнајмување 

компјутери, изнајмување компјутерски 

софтвер, умножување компјутерски 

програми, инсталирање компјутерски 
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софтвер. Индустриски дизајн, услуги при 

водење судски процеси, менаџмент со 

авторски права, консултирање за 

интелектуална сопственост. Дизајнирање 

на графичка уметност, утврдување 

автентичност науметнички дела.  

кл. 43  ресторани, ресторани со 

самопослужување, бифеа, кафетерии, 

кантини, снек- барови, услуги во барови, 

кетеринг, изнајмување на столици, масии, 

чаршави за маси, стакларија. Хотели, 

мотели, услуги на камповите за летување, 

изнајмување шатори, обезбедување 

објекти за кампување, детски јасли, 

старечки домови. Пансиони за животни.  

 

(210) TM  2014/1132 (220) 27/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) RAM DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI 

Ruzgarlibahce Mah. Cumhuriyet Cad. 

Energy Plaza Kat:2, 34805  Beykoz, 

Istanbul, TR 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова, бела и темно сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детергенти што не се користат во 

процесите на производството и што не се 

за медицинска употреба, производи за 

белење [перење алишта], сода за белење, 

плавило за алишта, смекнувачи, средства 

за спречување на вар, сапун од гранули, 

течности за чистење шофершајбна, 

течности за чистење ветробранско стакло, 

средства за полирање, белило. Парфеми, 

масла за парфеми и мириси, тоалетна 

вода, лосиони за козметичка употреба, 

дезодоранси за лична употреба, масло од 

роза, средстваа за бричење, дезодоранси 

против потење. 

Лак за нокти, кармини, маскара, креми 

(козметички креми),бои за коса, шампони, 

препарати за нега на коса, римел, 

моливчиња за веѓи, пудра за шминкање, 

крем за бриченње, гел за туширање, желе 

(нафтено желе) за козметичка употреба, 

депилатори, бои за коса, козметички 

препарати за слабеење, козметички 

прибор.  

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

преработки, екстракти од месо, бистри 

супи, концентрати за супи, школки (што не 

се живи), морски ракови (шримпс) што не 

се живи, морски јастози (што не се живи), 

школки (што не се живи), сушено, варено, 

смрзнато и конзервирано месо. 

Конзервирано. сушено и варен зеленчук, 

сок од зеленчук за готвење. 

Индустриска храна и супа. 

Маслинки, кисели краставички. 

Млеко и млечни производи; сирење, 

јогурт, пијалоци од јогурт и вода, крем 

(шлаг крем), павлака [млечни производи], 

млеко во прав, кефир (млечни пијалоци), 

млечни пијалаци (во кои преовладува 

млеко), пијалоци од млеко и овошје, 

овошен јогурт, десерти произведени од 

млеко (во кои преовладува млеко). Масла 

и масти за јадење, путер, маргарин. 

Конзервирано, смрзнато, варено овошје, 

пектин за храна од џемови, мармалада, 

овошни каши, овошје (варено), компот. 

Ореви, сушено овошје, сушена овошна 

каша. Путер од кикирики. Јајца, јајца во 

прав. Желе за храна, желатин за храна. 

Протени за човечка употреба. Чипс од 

компири, печени компири.  

кл. 30  кафе, какао, вештачко кафе, замена 

за кафе, пијалоци во база на какао, 

пијалоци во база на кафе. Тапиока, саго. 
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Теста (производи од брашно), равијоли, 

макарони. Пица, леб. пица во облик на 

леб. Бисквити, крекери, торти, овошни 

торти, тесто за торти. Слатки од тесто, 

пудинг, десерти во база на млеко со ориз. 

Мед, пивски оцет, млеч (прополис) за 

човекова употреба, Ароми, различни од 

есенцијалните масла; кечап, (сос), 

мајонез, сенф, сосови (домати), сосови за 

салати, мирудии, сос од домати, оцет, 

ароматични подготовки за храна, зачини. 

Квацец, прашак за пециво, ванила (арома), 

природни додатоци за бојадисување на 

лебот, заштита од мувла. Брашно, гриз, 

скроп за храна, шеќер, слатки од шекер, 

чај, ладен чај. Слатки, турски локум, 

смрзнат јогурт, чоколадо, производи од 

чоколадо, храна со покриено со чоколатен 

прелив или шекер, пијалоци во база на 

чоколадо, гума за чвакање, сладоледи, 

мраз ( за храна). Сол. Варен ориз, лупена 

пченица, храна од јачмен, слад за храна. 

Пуканки, храна од житарици, житарки, 

смачкан овес, семки за доручек.  

кл. 31  необработени житни семиња, 

пченица, јачмен, ориз во лушпа, овес, 

пченка, 'рж, свежа леќа, цвекло. Свежо 

овошје и зелнчук, свежи печурки, 

мицелиум за размножување печурки, 

стебла од дрво, струготини од дрво за 

произведување дрвена каша, дрво 

(непилено дрво), зрна [семе], овошни 

семиња, семиња од зеленчук, живи 

животни: животни за изложба, добиток, 

мал добиток. Јајца за размножување 

(фертилизирање), кокошки несилки, 

природни цвеќе, расад.  

кл. 32  ароматизирана вода, препарати за 

правење на ароматизирана вода, млеко од 

бадеми, (пијалок), аперитиви, 

безалкохолни, пиво, шира од пиво, 

безалкохолни пијалоци, препарати за 

подготвување на пијалоци, пијалоци од 

сурутка, безалкохолни коктели, пастили за 

пенливи пијалаци, прав за пенливи 

пијалаци, есенци за правење пијалоци и 

ликери, овошни џусеви, изотонични 

пијалоци, минерална вода, пијалоци од 

сурутка, овошни екстракти, сода-вода, 

води за маса, сок од домати  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво), 

алкохолни есенции, алкохолни екстракти, 

анасон [ликер], анасонка (ликер), арак 

(аггаск), алкохолни пијалоци кои содржат 

овошје, дестилирани пијалаци, битер, 

бренди, јаболковина, куркао [ликер со вкус 

на кора од портокал], дигестиви [ликери и 

жестоки алкохолни пијалоци], екстракти од 

овошје (алкохолни), џин, хидромел 

(медовина), кирш, ликери, пеперминт 

ликери, пери, пикет, алкохол од ориз, рум, 

саке, жестоки алкохоли (пијалоци), вотка, 

виски, вино  

кл. 34  тутун: обработен или 

неопреработен тутун, цигари, пуро, снуф, 

цигарелос, замена за тутун, тутун за 

чвакање. Чибук, делови за уста за држење 

на цигара, пепелара (не од од благородни 

метали), за пушачи, кутивчиња за кибрит, 

не од благордни метали, држачи за 

кибрит, не од благордни метали, кутии за 

цигари, секачи за пури, рафтови за 

лулиња, жици за чистење тутун за лулиња, 

држачи за цигари, не од благордни 

метали, кутии за цигари, не од благордни 

метали, хартија за цигари, садови со плин 

за запалки, камчиња за запалки, цевки за 

вода. Кибрит  

кл. 35  агенции за рекламирање, 

комерцијално-информативни агенции, 

телевизиски комерцијални услуги, радио 

комерцијални услуги, комерцијални услуги 

преку пошта, телевизиско рекламирање, 

рекламирање преку радио, рекламирање 

преку пошта, организирање изложби за 

комерцијални и рекламни цели, 
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дистрибуција на примероци, организирање 

трговски саеми за комерцијални и 

рекламни цели, ангажирање манекени за 

рекламирање или промовирање на 

производи, маркетинг истражување, 

информации во врска со маркетинг, 

промотивни услуги, уредување излози, 

испитување на јавното мислење, бдноси 

со јавноста. 

Секретарски услуги, стенографски услуги, 

фотокопирање, дактилографски услуги, 

обработка на текстови, компјутеризирано 

раководење со датотеки, собирање 

информации во компјутерските бази на 

податоци, систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци, телефонски одговор, 

договарање претплата на весници, 

изнајмување канцелариски машини и 

опрема, изнајмување автомати. 

Професионално консултирање, 

комерцијално или индустриско 

управување (помош за комерцијално и 

индустриско управување), менаџмент 

консалтинг, бизнис менаџмент на хотели, 

услуги за проценување во бизнисот, 

бизнис испитување, бизнис пребарување, 

бизнис истражување, бизнис информации, 

статистички информации (бизнис), 

консултации за раководење со персонал, 

агенции за вработување, психолошко 

тестирање за селекција на персонал. 

вработување персонал, изработка на 

изводи од сметки, книговодство, ревизија, 

анализа на цените, економско 

прогнозирање, подготвување платни 

списоци, подготовување даночни уплати. 

Агенции за увоз и извоз. 

Бизнис менаџмент кај уметничките 

професии. 

Експерти за ефикасност. 

Аукционерство. 

Организирање трговски саеми за 

комерцијални или рекламни цели  

кл. 36  осигурување од несреќи, 

осигурување на живот, осигурување од 

пожар, здраствено осигурување, 

осигурителни информации. Банкарство, 

финсиски работи, финасиски анализи, 

финанско спонзорување, финсиски 

информации, факторинг, лизинг, издавање 

на кредитни карти, менување на пари. 

Агенции за недвижности, брокери за 

недвижности, управување со станбени 

згради. Оценување на недвижности, 

нумизматичко оценување, оценување на 

антиквитети, оценување на накит, 

оценување на поштенски марки, 

проценување на уметност, проценување 

уметнички дела, царинско надавање  

кл. 37  конструкции: фабрички 

конструкции, куќни конструкции, мостовни 

конструкции, дупчење на бунари, поправка 

на згради, зидарење, внатрешно и 

надворешно бојадисување, подводни 

поравки, асфалтирање, изградба на 

штандови и продавници, надгледување на 

изградба на конструкции. Изнајмување на 

булдожери, изнајмување на багери, 

изнајмување на кранови. Чистење на 

оџаци, чистење на згради (надворешни 

површини). чистење на згради 

(внатрешно), чистење на улици, чистење 

на прозори, инајмување на машини за 

чистење. Дезифенкција. Поправки на 

возила, и одржување, бродградба, 

одржување поправка на авиони, 

одржување и поправка на бродови, 

монтирање и поправање печки, 

одржување на мебел, реставрација на 

мебел, Инсталација и поправка на апарати 

за клима уреди, инсталација и поправка на 

опрема за греење, одржување и поправка 

на алишта. одржување на кожа, чистење и 

поправка, перење, пеглање на алишта, 

пеглање со притисок, чистење на алишта, 
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сервис на вештачко правење на снег, 

одржување и поправка на филмски 

проектори, поправки на фото апарати. 

Инсталација на машинерија, одржување и 

попраавка, инсталација и поправка на 

електрични апарати, инсталација на 

опрема и канцелариски апарати, 

одржување и поправка, инсталација, 

одржување и поправка на компјутерски 

хардвер. 

Инсталација и поправка на аларм за 

провала, инсталација и поправка на аларм 

за пожар. 

Инсталација и поправка на телефонија, 

инсталација и поправка на лифт, поправка 

на часовници, тапетирање на зидови, 

вадење наруда, шмирглање, оштрење на 

нож, одржување и поправка на сеф, 

поправка на чадор, поправка на чевли.  

кл. 38  телевизија и радио емитување, 

сервис за повик (радио, телефони и други 

справи за електронска комуникација), 

комуникација преку мобилна телефонија, 

сателитски пренос, комуникација преку 

компјутерски терминал, телеграфски 

услуги, телефонски услуги, компјутерски 

насочувачки пораки и слики, услуги за 

електронски пораки, факсимил пренос, 

комуникација преку телефон, комуникација 

преку телеграф, телекс услуги, 

телекомуникациски информации, 

комуникациски консултаци, обезбедува 

кориснички пристап до глобална 

компјутерска мрежа. 

Изнајмување на телекомуникациска 

опрема. 

Новински агенции.  

кл. 39  воздушен превоз, трамвајски 

превоз, воден превоз, превоз со товарни 

возила, карго превоз, бродски агенции, 

амбулантски превоз, шоферски услуги, 

пилотирање, туристички агенции (освен за 

хотелски резервации), патничко 

резервација, организирање на тури, 

поштенски услуги (пораки или стока) 

поштенски пратки, испорака на пораки, 

испорака на роба, испорака на весници. 

Изнајмување на морски ,воздушни и патни 

возила. 

Изнајмување на места за 

паркирање,изнајмување на гаражи. 

Бродско складирање. 

Дистрибуција на струја. 

Снабдување со вода. 

Спасувачки операции (транспортен). 

Магационирање, пакетирање на стоки, 

амбалажирање на стоки. 

Транспортирање на отпадоци.  

кл. 40  галванизирање, позлата на метал, 

метално лиење, котли, информации за 

материално третирање. 

Процесирање на филмови за 

киноматографија, фото принтање, 

развивање на фото слики, фотогравура, 

мелница, мелница за пченица, зачувување 

на храна и пијалоци, колење на животни. 

Обработка на крзно, бојадисање на крзно, 

сјај на крзно, заштита на крзно од молци, 

сатенирање на крзно, бојадисување на 

кожа, обработка на кожа, препарирање. 

Обработка на текстил, крајна обработка на 

текстилот, заштита на текстилот од молци, 

бојадисање на текстил, обработка на 

волна, кројачки услуги, правење на 

фустани, сечење платно, поправка на 

облека. 

Везење, сечење на дрва и обработка, 

планирање (пилана). 

Рамки за уметнички дела, гравирање. 

Уништување на отпадоци и ѓубре, 

согорување на отпадоци и ѓубре, 

рециклирање на отпадоци и ѓубре, услуги 

за рафинирање, обработка на масло, 

третирање на вода. 

Брусење на оптичко стакло, стакло 

дување, составување материјали по 
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нарачка за трети лица, услуги на забни 

текничари, печење на керамика 

,производство на енергија, изнајмување на 

агрегати, обработкана хартија, завршна 

обработка на хартија, услуги за печатење, 

литографија, печатење на модели. 

Ласерско гравирање, ламинирање. 

Работа со седла, боење на чевли, 

ватирање, изнајмување на машини за 

плетење.  

кл. 41  услуги за едукација, тренирање на 

животни. Организирање и спроведување 

на колоквиуми, оргнизирање и 

спроведување на конференции, 

организирање и спроведување на 

конгреси, организирање и спроведување 

на семинари, органиирање и 

спроведување на симпозиуми. 

Музејски простории. оранизирање на на 

натпревари за убавица, организирање на 

наптпревари за танцување. подвижни 

библиотеки, објавувње на книги, весници и 

списанија. Обезбедување на спортски 

објекти, објекти за казино. 

продукција на радио и телевизиски 

програми, продукција за видеокасети, 

производство на филмови на видео ленти, 

филмска продукција, услуги на студија за 

снимање, синхронизација, изнајмување 

радио и телевизиски апарати, изнајмување 

кинематографски филмови и видеоленти, 

изнајмување филмски проектори и 

прибори, изнајмување звучни записи, 

изнајмување видеорекордери. 

Обезбедување на кино презентации, 

услуги на оркестри, одржување претстави 

во живо, изнајмување сценски декор, 

резервирање места за шоу програми.  

кл. 42  научно истражување и развој (за 

други), хемиски истражувања, геолошки 

испитувања, анализи за искористување на 

нафтените полиња, временска прогноза, 

инженерство, градежно советување, 

проучување технички проекти, 

премерување земјиште, урбанистичко 

планирање, советување за заштита на 

животната средина, подводно 

истражување, контролирање на 

квалитетот, тестирање на возната состојба 

на возилата. Компјутерско програмирање, 

изработка на компјутерски програми, 

одржување компјутерски програми, 

осовременување на компјутерските 

програми, советување на полето на 

компјутерски хардвер, формирање на 

компјутерски бази на податоци, 

обновување комјутерски бази на податоци, 

уредување на компјутерски податоци, 

анализа на компјутерски системи, 

компјутерски консултации, изнајмување 

компјутери, изнајмување компјутерски 

софтвер, умножување компјутерски 

програми, инсталирање компјутерски 

софтвер. Индустриски дизајн, услуги при 

водење судски процеси, менаџмент со 

авторски права, консултирање за 

интелектуална сопственост. Дизајнирање 

на графичка уметност, утврдување 

автентичност науметнички дела.  

кл. 43  ресторани, ресторани со 

самопослужување, бифеа, кафетерии, 

кантини, снек- барови, услуги во барови, 

кетеринг, изнајмување на столици, масии, 

чаршави за маси, стакларија. Хотели, 

мотели, услуги на камповите за летување, 

изнајмување шатори, обезбедување 

објекти за кампување, детски јасли, 

старечки домови. Пансиони за животни.  

 

(210) TM  2014/1140 (220) 28/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

BACTROBAN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината или ветерината, храна за 

бебиња,  диететски суплементи за луѓе и 

животни; фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/1141 (220) 28/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Небојша Златевски 

ул.Фазанерија I бр.96, Гостивар, MK 

(540)  

T U Z O T 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  мирудии, сол  

 

(210) TM  2014/1142 (220) 28/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Небојша Златевски 

ул.Фазанерија I бр.96, Гостивар, MK 

(540)  

MAXFLIPS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  флипс, производи од жито  

 

(210) TM  2014/1143 (220) 28/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за производство, 

транспорт, трговија и услуги КРЕЈЗИ 

БЕБЕ, CRAZY BABY ДОО експорт-

импорт с.Мала  Речица Тетово 

167 бр.140 Мала Речица, Тетово, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) црвена, сива, бела, розева, сина, 

црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи за бебиња, 

бебешки комплети [облека], бебешки 

гаѓички-пелени, елечиња  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење; управување со работата, 

групирање во корист на други, услуги при 

увоз-извоз и продажба на големо и мало 

со: облека, обувки и капи за бебиња, 

бебешки комплети [облека], бебешки 

гаќички-пелени, елечиња, презентација на 

стоки преку комуникациски медиуми за 

малопродажба, големопродажба за 

нарачки по пошта или преку електронски 

медиуми, on-line рекламирање и продажба  

 

(210) TM  2014/1149 (220) 30/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Novo Nordisk A/S  

Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd, DK 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

НовоПен Ехо 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 10  медицински апарати и инструменти, 

имено, вбризгувачи за медицински намени  

 

(210) TM  2014/1150 (220) 31/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) ДТУ Калаплакат ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул.Народен Фронт 7/44 Скопје - Центар, 

MK 

(540)  

 
(591) светло сина, темно сина и сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање изнајмување 

рекламен простор, надворешно 

рекламирање, агенции за рекламирање  

 

(210) TM  2014/1155 (220) 31/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

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

жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2014/1156 (220) 31/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) црна, бела, златна, розова, 

портокалова, виолетова, сина, зелена, 

жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2014/1157 (220) 31/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  
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(591) црна, бела, зелена, црвена, окер, 

златна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2014/1158 (220) 31/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) црна, бела, жолта, златна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2014/1159 (220) 31/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

СКОПСКО ТЕМНО 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2014/1160 (220) 31/10/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) црна, бела, сина, сива, виолетова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2014/1163 (220) 03/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Златески Тони 

ул.Браќа Ламески бр.38 Прилеп, MK 
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(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

ДЕНИ МЕБЕЛ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи што не се опфатени со другите 

класи, од дрво, плута, трски, врбови 

прачки, рогозина, рогови, коски, слонова 

коска, китова коска, школка, килибар, 

седеф, морска пена и замена на сите овие 

материјали или производи  од пластика  

 

(210) TM  2014/1164 (220) 03/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за трговија, транспорт, 

производство и услуги АВАНТИС ГРУП 

ДООЕЛ увоз-извоз СКОПЈЕ 

Качанички пат бб, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

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

кафеава, портокалова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кикиритки (преработени); јаткасто 

овошје (орев, лешник, бадем) подготвени  

кл. 30   грицки, снек (snack) храна  

 

(210) TM  2014/1169 (220) 03/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје 

ул.Индустриска бр.2, Источна инд.зона, 

Маџари, MK 

(540)  

TRESOR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, сурогати на кафе; брашно и 

производи од житарици, леб, колачи, 

слаткиши, сладолед; мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

/како зачини/, зачини, лед  

 

(210) TM  2014/1170 (220) 03/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје 

ул.Индустриска бр.2, Источна инд.зона, 

Маџари, MK 

(540)  

RICKY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, сурогати на кафе; брашно и 

производи од житарици, леб, колачи, 

слаткиши, сладолед; мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

/како зачини/, зачини, лед  

 

(210) TM  2014/1171 (220) 04/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за ИТ продукти и услуги 

СМАРТ - ТЕК ДОО Скопје 

ул.Качанички Пат бр.47 б, Скопје - 

Бутел, MK 

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА 

И АЛЕКСАНДРОВСКИ  

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

(540)  
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(591) црвена, црна, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски програми [софтвер што 

може да се симнува од интернет]  

кл. 42  компјутерско програмирање 

софтвер како услуга  

 

(210) TM  2014/1177 (220) 05/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за производство на друга 

горна облека АРМАРИУМ ГРУП ДООЕЛ  

Скопје 

ул.Митрополит Теодосије Гологанов 

бр.59 локал  6, MK 

(740) Елена Костадиновска  

ул.Св. Митрополит Теодосије Гологанов 

бр.59 локал 6 

(540)  

 
(591) црна, бела, златна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  текстилни производи  

 

(210) TM  2014/1180 (220) 05/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за компјутерски 

активности активности и услуги ТАЈМ - 

БОРГ ДООЕЛ Скопје 

ул.Васил Ѓоргов бр.20-1/21, 1000 Скопје, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

ТИМЕ.МК 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  изнајмување рекламен простор; 

информации (бизнис информации); 

компјутерски бази на податоци 

(систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци); 

компјутерски бази на податоци (собирање 

информации во компјутерски бази на 

податоци); компјутерско рекламирање 

преку унтернет; пребарување (бизнис 

пребарување); реклмен простор 

(изнајмување реклмен простор); 

рекламирање; рекламирање [огласување]; 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; собирање 

информации во компјутерски бази на 

податоци; собирање статистички податоци  

кл. 42  алатки за пребарување 

(обезбедување алатки за пребарување), 

за интернет, изработка на компјутерски 

програми; компјутерски бази на податоци 

(обновување компјутерски бази на 

податоци); компјутерски програми 

(изнајмување компјутерски програми); 

компјутерски програми (изработка на 

компјутерски програми); компјутерски 

програми (советување за компјутерски 

програми); компјутерски системи 

(програмирање компјутерски системи) 

компјутерско програмирање; креирање и 
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одржување веб [интернет] страници за 

други; обезбедување алатки за 

пребарување по интернет; обновување 

компјутерски бази на податоци; 

одржување (креирање и одржување) веб 

[интернет] страници за други; одржување 

компјутерски програми; програмирање 

компјутерски системи  

 

(210) TM  2014/1181 (220) 05/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) ШИН ХАИ ДОО СКОПЈЕ 

УЛ.ЛЕРМОНТОВА бр.19, 1000 СКОПЈЕ, 

MK 

(540)  

 
(591) црвена, жолта, црна, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2014/1182 (220) 05/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Тодор Ивановски 

Стив Наумов 120, 7000 Битола, MK 

(540)  

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, обуки, забава, 

спорт и културни активности  

 

(210) TM  2014/1184 (220) 07/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

EMBRACE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  бричеви и жилети; диспензери, 

касети, држачи, и кертриџи, сите 

специјално дизајнирани за и што содржат 

жилети, делови и опрема за сите 

горенаведени производи  

 

(210) TM  2014/1185 (220) 07/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am 

Rhein, DE 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

ДЕЛАН 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултура и 

шумарство, посебно препарати за садење 

на растенија; хемиски и/или биолошки 

препарати значајни за постапка со 

растенија, препарати за регулирање на 

растењето на растенија, хемиски 

препарати за нега на семиња, 

сурфактанти, природни или вештачки 

хемикалии како сексуални замки или 
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агенти за забуна на инсекти  

кл. 5  препарати за уништување на 

бактерии; инсектициди, фунгициди, 

хербициди, пестициди  

 

(210) TM  2014/1189 (220) 07/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за фармацевтско 

хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188, 1000 Скопје, MK 

(540)  

АКТИФЕН 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/1190 (220) 07/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за фармацевтско 

хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188, 1000 Скопје, MK 

(540)  

AKTIFEN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/1191 (220) 07/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за фризерски и 

козметичарски услуги ХАИРДО САЛОН 

ДОО Скопје 

ул.Петар Поп Арсов бр.8-локал 1, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, 

ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА  

ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  фризерски салони и салони за 

разубување, услуги на хигиена и 

разубување на луѓе или животни  

 

(210) TM  2014/1192 (220) 07/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Меметај Авдула 

ул.Љуботенска бр.4, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, светло сива, темно сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2014/1194 (220) 07/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Corporation 

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, 

US 

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ  

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, 

локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела, светло сина, темно 

сина 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби  

 

(210) TM  2014/1196 (220) 10/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Michael Kors (Switzerland) 

International GmbH 

Strada Regina 42, 6934 Bioggio, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

електрични, фотографски, 

кинематографски и оптички апарати и 

инструменти, како и апарати и 

инструменти за вагање, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола); 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики; магнетни 

носачи на податоци; дискови за снимање; 

апарати што се активираат со жетони; 

регистарски каси; електрични сметачки 

машини; електронски машини за 

обработка на податоци; електронски уреди 

за обработка на податоци; апарати за 

гаснење на огин; очила; очила за сонце; 

рамки за очила; футроли за очила и очила 

за сонце; синџири и врвки за очила и 

очила за сонце; маски за очи (за спиење); 

кутии за контактни леќи; лупи; двоглед; 

монокли; компаси; камери; радија; 

телефони и мобилни телефони; врвки за 

мобилен телефон; мерни траки; контролни 

сатови (уреди за евиденција на време); 

магнети; компјутери; футроли за мобилен 

телефон; маски за мобилен телефон; 

маски за телефон (посебно приспособени); 

аудио-визуелни уреди; снимени дискови со 

звучен запис; снимени дискови со видео 

запис; дигитални апарати; таблет 

компјутери; компјутерски софтвер; 

футроли, маски и додатоци за мобилни 

телефони, преносни медија плеери, лични 

дигитални асистенти, компјутери, и таблет 
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компјутери; батерии и полначи; слушалки; 

апликации за мобилни телефони кои може 

да се превземаат, компјутери, и таблет 

компјутери за дистрибуција на 

мултимедијални содржини кои содржат 

текст, графика, слики, аудио и / или видео; 

електронски публикации кои можат да се 

превземаат, книги, брошури, каталози и 

книгички  

кл. 14  благородни метали и нивните 

легури, кои не се вклучени во другите 

класи; благородни метали, необработени 

или полу-обработени; легури од 

благородни метали; злато, необработени 

или тепани; паладиум; платина [метал]; 

родиум; рутениум; сребрена нишка; 

сребро, необработени или тепани; млазни, 

необработени или полу- обработени; срма; 

амајлии [накит], штрас за накит; накит; 

белегзии, пресечени алки, брошеви, 

беџови, игли, обетки, синџири, амајлии, 

украсен накит кој се носи околу врат, 

ѓердани, медаљони, привезоци, прстени, 

антикварен накит; скапоцени камења и 

камења за накит; полу-скапоцени камења 

и камења за накит; дијаманти; бисери 

[накит]; беџови од скапоцени метали; 

инготи од скапоцени метали; мониста за 

изработка на накит; часовничарски 

производи и хронометарски инструменти, 

вклучувајќи и рачни часовници, аларм 

часовници, часовници, џебни часовници и 

останати инструменти за мерење на време 

во оваа класа; кожни ремени и нараквици 

за рачни сатови; футроли за часовици; 

ремени за рачни часовници, ланчиња за 

сатови, каишки за рачни сатови; сончеви 

часовници; орнаменти, украси, ситници 

(дрангулии) и уметнички дела направени 

од или со користење благородни метали 

или месинг или обложени со нив; бисти од 

благородни метали; кутии од скапоцени 

метали; монети; копчиња за манжетни; 

игли за вратоврски, украсни шноли за 

вратоврски; значки, игли за шапки, украсни 

игли; украси за чевли; футроли и кутии за 

накит; футроли за сатови; привезоци за 

клучеви; ланци за клучеви; токени за 

клучеви; медали; трофеи; кутии за апчиња; 

сталаци за часовници  

кл. 18  кожа и имитации на кожа; 

животински кожи; крзно; чадори; чадори за 

сонце и стапови одење; камшици; узди и 

седла; бастуни; куфери; кофчези; патни 

торби; багаж; футроли; патни торби за 

облека и ранци; торби; торби за преку 

раме; чанти; рачни чанти; дамски чанти; 

училишни чанти; плик чанти; торби кои се 

носат околу рачен зглоб; вечерни торби; 

платнени торби; козметички торби (кои се 

продаваат празни); спортски торби; торби 

за плажа; кутии од кожа; мали кожни 

артикли; паричници; новчаници; чанти за 

монети; футроли и држачи за кредитни 

картички; футроли за носење; футроли за 

визит карти; актовки и торби за документи; 

држачи за документи и футроли; футроли 

за клучеви; футроли за пасоши; футроли 

(држачи) за чекови; организатори за 

патувања; држачи за вратоврски; токени; 

привезоци за клучеви; облека и додатоци 

за миленичиња; каишки за миленичиња; 

околувратници за миленичиња; кожни 

омоти за пакување; марами за носење на 

новороденчиња; кутии за носење на вино; 

кутии; маски и футроли за носење на 

електрични стоки, компјутери, 

компјутерски таблети, мобилни телефони, 

преносни медија плеери и лични 

дигитални асистенти; делови и опрема за 

сите гореспоменатите стоки  

кл. 25  облека; престилки; костими за 

капење; облека за плажа; бањарки; 

блејзери; блузи; долен веш; бодиња; 

боксерки; градници; корсети; женски 

поткошули; пелерини; кожна облека; 
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облека од имитација на кожа; капути; веќе 

изработени специјални чорапи кои се 

носат како долги чорапи (хулахопки) или 

кратки чорапи и чорапи; фустани; 

домашни фустани; маици кои се врзуваат 

околу врат; прекривала за нозе; јакни 

(облека); фустани со прерамки; доколенки 

чорапи; долна облека; фармерки; хеланки; 

гамаши; облека за спиење; ноќници; 

кошули за спиење; облека за надвор; 

работни одела(комбинезони); пижами; 

гаќи; панталони; хулахопки; пончо огртачи; 

џемпери без ракави; мантили за дожд; 

кошули; кошули и маици со долги и кратки 

ракави; уметци за кошули; шорцеви; 

здолништа; облека за скијање и сноуборд 

облека; јакни за скијање; панталони за 

скијање; скафандери; поставени 

панталони за скијање; панталони за одела; 

кошули без ракави; панталони за 

сноуборд; поставени панталони за 

сноуборд; јакни за сноуборд; спортски 

палта; спортски кошули; долги женски 

чорапи; костуми; џемпери; пуловери; 

долни тренерки; дуксерки; костими за 

капење; чорапи надколеници; блузи за 

вежбање; долни делови на облека; маици; 

смокинзи; долна гардероба; водоотпорна 

облека; поткошули; елеци; тренерки за 

загревање; додатоци за облека; ремени; 

пеперутки врски; нараменици; кравати; 

покривала за уши; ракавици; ракавици со 

еден прст; марами за околу врат; шалови 

(одевни предмети кои се носат околу 

врат); појаси (за носење); марами; капи за 

туширање; кратки чорапи; подвезици; 

вратоврски; едноделни маици; манжетни 

за облека; обувки; чижми до глужд; 

спортски чевли; обувки за плажа; кратки 

чизми; чизми; чизми за мотоциклисти; 

обувки (горни делови на обувки); чизми за 

качување (планинарски чизми); еспадрили; 

рамни обувки (балетанки); јапанки; обувки 

за фудбал; високи патики; получизми; 

чевли на штикла; чевли за одење; влошки 

за чизми; кожени чизми; обувки со 

платформи; чевли на штикла со 

платформа;гумени чизми за дожд; чизми 

за јавање; сандали; чевли; скијачки чизми ; 

папучи за носење по дома ; чизми за снег 

и чизми за сноуборд; спортски и 

гимнастички чевли; држачи за копачки; 

обувки за фудбал; сандали со каишки; 

обувки за тенис; ;чевли за одење; 

водоотпорни чизми; водоотпорни кожни 

чизми; чизми кои одбиваат вода; кожни 

чизми кои одбиваат вода; обувки од плута, 

сандали од плута; пораби за чизми; чизми 

на платформа; зимски чизми; работни 

чизми; покривала за глава; шамии; 

капчиња за бејзбол; беретки; капи; fedora 

шешири; шешири; траки за глава; качулки 

(облека) и покривала за глава со балдахин 

за заштита од сонце; турбани; визири 

(штитници)  

кл. 35  рекламирање и рекламни услуги; 

организација на конвенции и изложби за 

бизнис и комерцијални цели; услуги на 

продажба; услуги на продажба на мало; 

услуги на нарачување по маил; 

малопродажни услуги во стоковни куќи; 

услуги на продажба преку интернет или 

преку мобилен телефон; стимулативни 

наградни програми за корисниците на 

кредитни картички; работа на програма 

лојалност на клиенти; лични шопинг 

услуги; модни консултации; модна ревија 

изложби за комерцијални цели; 

организација на модни ревии за 

комерцијални цели; издавање на 

сертификати за подароци и подарок 

картички кои може да се искористат за 

стоки и/или услуги  

 

(210) TM  2014/1198 (220) 11/11/2014 

(442) 30/04/2015 
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(731) Сецијал Продукт дооел, Скопје 

ул.Лепенец бр.32, MK 

(540)  

 
(591) кафеава, крем, црвена, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење, сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз  

кл. 43   услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2014/1201 (220) 11/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(300) 907831192  12/06/2014  BR 

(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of  Delaware  

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

CADILLAC CT3 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(210) TM  2014/1202 (220) 11/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(300) 907831222  12/06/2014  BR 

(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware  

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

CADILLAC CT4 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(210) TM  2014/1203 (220) 11/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(300) 907831273  12/06/2014  BR 

(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of  Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(210) TM  2014/1204 (220) 11/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(300) 907831281  12/06/2014  BR 

(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

CADILLAC CT8 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(210) TM  2014/1205 (220) 11/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Cipla Limited 

Cipla House, Peninsula Business Park, 

Ganpatrao Kadam  Marg, Lower Parel, 

400013 Mumbai, Maharashtra, IN 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

ZERSEOS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хемиски препарати за медицинска 

употреба, медицински и фармацевтски 

препарати; лекови (за фармацевтска 

намена), витамини и мешавини збогатени 

со прехранбени витамини, хемиски 

препарати за медицинска употреба, 

медицински и фармацевтски препарати, 

лекови (за фармацевтска намена), 

витамини и витамински препарати, храна 

за новороденчиња и инвалиди и диететски 

прехранбени производи  

 

(210) TM  2014/1206 (220) 11/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Cipla Limited 

Cipla House, Peninsula Business Park, 

Ganpatrao Kadam  Marg, Lower Parel, 

400013 Mumbai, Maharashtra, IN 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

OSPERTUS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хемиски препарати за медицинска 

употреба, медицински и фармацевтски 

препарати; лекови (за фармацевтска 

намена), витамини и мешавини збогатени 

со прехранбени витамини, хемиски 

препарати за медицинска употреба, 

медицински и фармацевтски препарати, 

лекови (за фармацевтска намена), 

витамини и витамински препарати, храна 

за новороденчиња и инвалиди и диететски 

прехранбени производи  

 

(210) TM  2014/1207 (220) 11/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Cipla Limited 

Cipla House, Peninsula Business Park, 

Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, 

400013 Mumbai, Maharashtra, IN 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

SERROFLO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хемиски препарати за медицинска 

употреба, медицински и фармацевтски 

препарати; лекови (за фармацевтска 

намена), витамини и мешавини збогатени 

со прехранбени витамини, хемиски 

препарати за медицинска употреба, 

медицински и фармацевтски препарати, 

лекови (за фармацевтска намена), 

витамини и витамински препарати, храна 

за новороденчиња и инвалиди и диететски 

прехранбени производи  
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(210) TM  2014/1208 (220) 11/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Cipla Limited 

Cipla House, Peninsula Business Park, 

Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, 

400013 Mumbai, Maharashtra, IN 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

FLUTICASONE CIPLA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хемиски препарати за медицинска 

употреба, медицински и фармацевтски 

препарати; лекови (за фармацевтска 

намена), витамини и мешавини збогатени 

со прехранбени витамини, хемиски 

препарати за медицинска употреба, 

медицински и фармацевтски препарати, 

лекови (за фармацевтска намена), 

витамини и витамински препарати, храна 

за новороденчиња и инвалиди и диететски 

прехранбени производи  

 

(210) TM  2014/1210 (220) 11/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Deva Holding A.S. 

Halkali Merkez Mah. Basin Ekspres Cad. 

No.1 34303  Kucukcekmece-Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

DEVIT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2014/1211 (220) 11/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Osel ilac Sanayi Tic. A.S. 

Akbaba Kozu, Fener Cad. No. 52 Beykoz, 

Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

LINKOSOL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фарамцевтски препарти  

 

(210) TM  2014/1212 (220) 11/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Трговско друштво за 

производство, трговија и услуги „АЛ-

МАКС“ ДОО 

ул. „Гоце Делчев“ бб, Струмица, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масло за јадење  

 

(210) TM  2014/1213 (220) 11/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Трговско друштво за 

производство, трговија и услуги „АЛ-

МАКС“ ДОО 

ул. „Гоце Делчев“ бб, Струмица, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

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

кафеава 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масло за јадење  

 

(210) TM  2014/1214 (220) 11/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за издавачка дејност 

трговија и услуги КОЛОР МЕДИА ДОО 

Скопје 

Ленинова 29/3, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) црна, бела, портокалова, жолта, 

сина, сива, светло кафена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив што не се опфатени со другите кпаси, 

печатени работи, книговезнички 

материјал, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба, 

машини за пишување и канцелариски 

прибор (освен мебел), материјали за 

пакување што не се опфатени во другите 

класи, печатарски букви, клишиња, 

весници, печатени изданија, печатарски 

производи, публикации, брошури, 

фотографии, известувања, книги, нацрти  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, ширење на 

рекламен материјал (трактати, проспекти, 

печатени материјали, примероци), 

изложби (организирање на изложби) во 

комерцијални и рекпамни цели, 

изнајмување рекламен простор, јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење), on-line рекламирање по пат на 

компјутерска мрежа, објавување рекламни 

текстови, обработка на текстови, 

организирање дејности и советување за 

организирање дејности, организирање 

изложби во комерцијални и рекламни 

цели, on-line рекламирање по пат на 

компјутерска мрежа, односи со јавност, 

претплата на весници, промоција  

кл. 41  образовни услуги, подготвување 

настава, забава, спортски и културни 

активности, информации за образовни и 

забавни настани, услуги врзани за 

исполнување на слободното време, 

објавување книги, приредби (одржување 

на приредби), разонода, разонода 

(упатство за разонода), разонода по пат на 

радио, разонода по пат на телевизија, 

конференции (организирање и водење 

конференции), забавни паркови, изложби 

(организирање изложби) во културни или 

воспитни цели, изнајмување видео ленти, 

натпревари (организирање натпревари) 

/обука или забава/, фотографски услуги, 

on-line електронско издавање на книги и 

периодични списанија, компјутерско 

персонално издавателство, електронски 

публикации (не можат да се 

даунлодираат); пружање on-line 

публикации; издавање електронски книги и 

часописи on-line; пружање публикации со 

глобална компјутерска мрежа или 

интернет што можат да се пребаруваат; 
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публикации и дистрибуција на печатени 

медиуми и снимки; услуги на аудио и 

визуелни забави и едукации  

 

(210) TM  2014/1215 (220) 12/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за маркетинг трговија и 

услуги МЕДИМПЕКС-ПЛУС ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Шарски одред бр.7/1-2, Скопје, MK 

(540)  

 

PRAMIPEXOLE ACCORD 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2014/1216 (220) 12/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за маркетинг трговија и 

услуги МЕДИМПЕКС-ПЛУС ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Шарски одред бр.7/1-2, Скопје, MK 

(540)  

 

REPAGLINIDE ACCORD 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2014/1217 (220) 12/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за маркетинг трговија и 

услуги МЕДИМПЕКС-ПЛУС ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Шарски одред бр.7/1-2, Скопје, MK 

(540)  

 

LEVETIRACETAM ACCORD 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2014/1218 (220) 12/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за маркетинг трговија и 

услуги МЕДИМПЕКС-ПЛУС ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Шарски одред бр.7/1-2, Скопје, MK 

(540)  

 

VORICONAZOLE ACCORD 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2014/1219 (220) 10/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Neocom S.A. 

Av. 11 de Septiembre No 186, oficina 183, 

Providencia, Santiago, CL 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мобилни телефони; таблет 

компјутери; 3Г модеми; лаптопи  

 

(210) TM  2014/1220 (220) 12/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) СИНТЕК - СПЕЦИФИК ДОО Скопје 

ул.Лондонска бр.10-1/12, 1000 Скопје, 

MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, 

Скопје 
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(540)  

 
(591) сива, сина, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градежништво, изградба, 

реставрација, санација и ојачување на 

објекти и конструкции, изработка и 

санација на подни површини, високо, 

ниско и хидро градба и мелиоративни 

системи и обработка на фуги  

кл. 42  изработка на проектна 

документација за санација, ојачување и 

заштита на објекти, заштита од пожари и 

за термо и звучна изолација  

 

(210) TM  2014/1221 (220) 13/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за угостителство, 

трговија и услуги СКАЛА РЕЗИДЕНС 

ДООЕЛ  увоз-извоз Скопје 

ул.Тодор Александров бр. 85, Скопје, 

MK 

(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат  

ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сива, црна, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(210) TM  2014/1222 (220) 13/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Фудбалски Клуб Работнички 

Скопје 

ул. Градски парк б.б. Кошаркарска сала 

Скопје, MK 

(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат  

ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  спортски и културни активности  

 

(210) TM  2014/1223 (220) 13/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) SHULTON, INC. 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

RED COLLECTION 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за после бричење; 

антиперспиранти и дезодоранси за лична 

употреба; сапуни за капење; спрејови за 

тело; препарати за миење на телото; 
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препарати за нега на косата; препарати за 

бричење  

 

(210) TM  2014/1224 (220) 13/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(300) 907830641  12/06/2014  BR 

(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

CADILLAC XT2 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(210) TM  2014/1225 (220) 13/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(300) 907830668  12/06/2014  BR 

(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

CADILLAC XT3 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(210) TM  2014/1226 (220) 13/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(300) 907830692  12/06/2014  BR 

(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

CADILLAC XT4 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(210) TM  2014/1227 (220) 13/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(300) 907830722  12/06/2014  BR 

(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

CADILLAC XT5 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(210) TM  2014/1228 (220) 13/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(300) 907830757  12/06/2014  BR 

(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

CADILLAC XT6 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(210) TM  2014/1229 (220) 13/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(300) 907830838  12/06/2014  BR 

(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

CADILLAC XT7 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(210) TM  2014/1230 (220) 13/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(300) 907830846  12/06/2014  BR 

(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

CADILLAC XT8 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(210) TM  2014/1231 (220) 14/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) ТРЕНД ПЛУС ДОО 

ул.Никола Вапцаров бр.2/4, 1000 Скопје, 

MK 

(540)  

 
(591) сина, темно црвена, темна и светло 

кафена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци, ресторани  

 

(210) TM  2014/1232 (220) 14/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am 

rhein, DE 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

РЕГАЛИС 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултура и 

шумарство, посебно препарати за садење 

на растенија; хемиски и/или биолошки 

препарати значајни за постапка со 

растенија, препарати за регулирање на 

растењето на растенија, хемиски 

препарати за нега на семиња, 

сурфактанти, природни или вештачки 

хемикалии како сексуални замки или 

агенти за забуна на инсекти  

кл. 5  препарати за уништување на 

бактерии; инсектициди, фунгициди, 

хербициди, пестициди  

 

(210) TM  2014/1235 (220) 17/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(300) 86289781  22/05/2014  US 
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(731) Amgen Inc. (Delaware corporation) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

KYNTHEUM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; 

фарамцевтски препарати што се користат 

за третирање хронични имунолошки 

заболувања, воспаленија на зглобови и 

хронични воспалителни заболувања; 

фармацевтски препарати наменети за 

третирање псоријаза, псоријатичен 

артритис и астма  

 

(210) TM  2014/1236 (220) 17/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(300) 86289790  22/05/2014  US 

(731) Amgen Inc. (Delaware corporation) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

OPSAIC 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; 

фарамцевтски препарати што се користат 

за третирање хронични имунолошки 

заболувања, воспаленија на зглобови и 

хронични воспалителни заболувања; 

фармацевтски препарати наменети за 

третирање псоријаза, псоријатичен 

артритис и астма  

 

(210) TM  2014/1237 (220) 17/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(300) 86289791  22/05/2014  US 

(731) Amgen Inc. (Delaware corporation) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

QARDEZA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; 

фарамцевтски препарати што се користат 

за третирање хронични имунолошки 

заболувања, воспаленија на зглобови и 

хронични воспалителни заболувања; 

фармацевтски препарати наменети за 

третирање псоријаза, псоријатичен 

артритис и астма  

 

(210) TM  2014/1238 (220) 13/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) АД Жито Прилеп 

ул.Ленин б.б., Прилеп, Прилеп, MK 

(540)  

 
(591) жолта, темна црвена, светла кафна, 

црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од жито и житни култури, 

леб, производи од тесто, интегрални 

производи, брашно и производи од 

брашно  

 

(210) TM  2014/1239 (220) 13/11/2014 

(442) 30/04/2015 
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(731) АД Жито Прилеп 

ул.Ленин б.б., Прилеп, Прилеп, MK 

(540)  

 
(591) жолта, темна црвена, светла кафена, 

црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од жито и житни култури, 

леб, производи од тесто, интегрални 

производи, брашно и производи од 

брашно  

 

(210) TM  2014/1241 (220) 17/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Николоски Игор 

ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, 

Гостивар, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, жолта, бела, црвена, 

портокалова, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалоци од овошје и овошни 

сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

 

(210) TM  2014/1242 (220) 17/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Николоски Игор 

ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, 

Гостивар, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, жолта, бела, црвена, 

портокалова, црна, плава 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалоци од овошје и овошни 

сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

 

(210) TM  2014/1243 (220) 17/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) ЕВН Македонија 

Електроснабдување ДООЕЛ Скопје, 

Друштво за  снабдување со електрична 

енергија 

ул. 11 Октомври бр.9, Скопје-Центар, 

1000, Скопје, Скопје, MK 

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ  

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

Скопје, 1000 

(540)  
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(591) бела и црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството и 

шумарството, сурови вештачки смоли, 

сурови пластични материи, вештачки 

ѓубриња, смеши за гаснење пожар, 

препарати за калење и заварување 

метали, хемиски производи за 

конзервирање прехранбени производи, 

материи за штавење, адхезиви (лепливи 

материи) наменети за индустријата  

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. 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. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 

намени  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања  

кл. 40  обработка на материјали  

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  2014/1244 (220) 17/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) ЕВН Македонија 

Електроснабдување ДООЕЛ Скопје, 

Друштво за  снабдување со електрична 

енергија 

ул.11 Октомври бр.9, Скопје-Центар, MK 
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(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ  

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

Скопје 

(540)  

 
(591) бела и црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството и 

шумарството, сурови вештачки смоли, 

сурови пластични материи, вештачки 

ѓубриња, смеши за гаснење пожар, 

препарати за калење и заварување 

метали, хемиски производи за 

конзервирање прехранбени производи, 

материи за штавење, адхезиви (лепливи 

материи) наменети за индустријата  

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. 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. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 

намени  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања  

кл. 40  обработка на материјали  

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  2014/1245 (220) 17/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) ЕВН Македонија 

Електроснабдување ДООЕЛ Скопје, 
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Друштво за  снабдување со електрична 

енергија 

ул.11 Октомври бр.9, Скопје-Центар, MK 

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ  

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

Скопје 

(540)  

 
(591) бела и црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството и 

шумарството, сурови вештачки смоли, 

сурови пластични материи, вештачки 

ѓубриња, смеши за гаснење пожар, 

препарати за калење и заварување 

метали, хемиски производи за 

конзервирање прехранбени производи, 

материи за штавење, адхезиви (лепливи 

материи) наменети за индустријата  

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. 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. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 

намени  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања  

кл. 40  обработка на материјали  

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  2014/1246 (220) 17/11/2014 

(442) 30/04/2015 
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(731) ЕВН Македонија 

Електроснабдување ДООЕЛ Скопје, 

Друштво за  снабдување со електрична 

енергија 

ул.11 Октомври бр.9, Скопје-Центар, MK 

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ  

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

Скопје 

(540)  

 

 

(591) бела и црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството и 

шумарството, сурови вештачки смоли, 

сурови пластични материи, вештачки 

ѓубриња, смеши за гаснење пожар, 

препарати за калење и заварување 

метали, хемиски производи за 

конзервирање прехранбени производи, 

материи за штавење, адхезиви (лепливи 

материи) наменети за индустријата  

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. 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. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 

намени  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот   

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања  

кл. 40  обработка на материјали  

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  
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(210) TM  2014/1247 (220) 17/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Браинобраин Еуропе ДООЕЛ 

Скопје 

Булевар Јане Сандански бр. 21/1-7, 

1000, Скопје, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) портокалова, зелена, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, обука  

 

(210) TM  2014/1248 (220) 13/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac, 

RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

AQUATEYA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

кл. 10  медицински апарати и инструменти  

 

(210) TM  2014/1249 (220) 13/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac, 

RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

AQUAWIND 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

кл. 10  медицински апарати и инструменти  

 

(210) TM  2014/1250 (220) 13/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac, 

RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

MARISSIMO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

кл. 10  медицински апарати и инструменти  

 

(210) TM  2014/1251 (220) 14/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, Inc. 

1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky 

40213, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и 

млечни производи; масла и масти за 

јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за кафе; 

ориз, тапиока, саго; брашно и производи 

од жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(210) TM  2014/1252 (220) 14/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Razer (Asia-Pacific) Pte.Ltd. 

514 Chai Chee Lane, #07-05, Singapore 

469029, SG 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

RAZER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери; лаптоп компјутери; 

ноутбук компјутери; рачни компјутери; 

лични дигитални асистенти; апаратура за 

компјутерски и видео игри адаптирана за 

употреба со телевизиски приемници или 

други екстерни дисплеј екрани или 

монитори; дисплеи за компјутер; монитори 

за компјутер; компјутерски хардвер; звучни 

картички за компјутер; компјутерски 

периферни уреди; контролери за 

компјутерски и видео игри; глувци за 

компјутер; тастатури за компјутер; блок 

типки од тастатура за компјутер (keypads); 

компјутерски графички таблети; пенкала 

за компјутер; џоистици за компјутер; 

компјутерски покажувачи со топче 

(trackballs); управувач за летање за 

компјутери и видео игри; волани за 

компјутери и видео игри; педали за 

забрзување и педали за сопирање за 

компјутерски и видео игри; пиштоли за 

компјутерски и видео игри; сензори за 

движење за компјутрски и видео игри; 

апаратура за снимање, пренос или 

репродукција на податоци, звук или слики; 

аудио опрема и апаратура; слушалки 

(earphones); слушалки (headphones); 

микрофони; слушалки со микрофон 

(headsets); звучници; апаратура за 

организирање и работа со каблите за 

погореспоменатите стоки; батерии и 

снабдување со електрична енергија за 

погореспоменатите стоки; делови и 

резервни делови за погореспоменатите 

стоки вклучени во оваа класа; 

компјутерски софтвер и драјвери за 

компјутерски софтвер за 

погореспоменатите стоки; компјутерски и 

видео игри; подлоги за компјутерски 

глушец; торби, торбички, кутии и покривки 

адаптирани за држење и чување на 

погореспоменатите стоки; компјутерски 

периферни уреди што може да се носат; 

компјутерски хардвер; компјутерски 

хардвер за снимање, организирање, 

пренос, манипулација, разгледување и 

прием на телефонски повици, податоци, 
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аудио и видео; компјутерски периферни 

уреди за снимање, организирање, пренос, 

манипулација, разгледување и прием на 

податоци; периферни уреди за мобилни 

уреди; периферни уреди за мобилни уреди 

што може да се носат; компјутерски 

периферни уреди за мобилни уреди за 

снимање, организирање, пренос, 

манипулација, разгледување и прием на 

телефонски повици, податоци, аудио и 

видео; компјутерски хардвер за 

прикажување на телефонски повици, 

податоци, аудио и видео; компјутерски 

периферни уреди за прикажување на 

телефонски повици, податоци, аудио и 

видео; компјутерски периферни уреди за 

мобилни уреди за прикажување на 

телефонски повици, податоци, аудио и 

видео; компјутерски софтвер; компјутерски 

софтвер што се користи за аплоудирање, 

даунлодирање, чување, резервно 

памтење (backing up), снимање, 

организирање, пренесување, примање, 

пристапување, спасување/враќање, 

управување, синхронизирање и 

разгледување на текст, податоци, 

електронска пошта, документи, слики, 

видео и аудио фајлови, мултимедијална 

содржина, електронска локација на 

мобилни дигитални електронски уреди; 

компјутерски софтвер што може да се 

даунлодира, имено, мобилни апликации 

што може да се даунлодираат за 

сетирање, конфигурирање и 

контролирање на компјутерски хардвер 

што може да се носи и компјутерски 

периферни уреди што може да се носат; 

очила за сонце; очила на рецепт; футроли 

за очила; делови за очила, имено 

декоративни пресвлеки за рачки за очила; 

уреди со екрани за прикажување што се 

ставаат на глава; електронски кодирани 

идентитетски алки; нараквици со 

електроника; микропроцесор или 

микроконтролер што треба да се 

инкорпорира на ланче; уред на систем за 

глобално позиционирање (GPS); софтвер 

за синхронизација на база на податоци; и 

компјутерски софтвер за употреба при 

пристапување на интернет или други 

компјутерски или комуникациски мрежи; 

компјутерски програми за управување со 

лични информации; софтвер за 

електронска пошта и испраќање пораки  

 

(210) TM  2014/1253 (220) 18/11/2014 

(442) 30/04/2015 

 

(731) Иван Ѓорѓиев 

Ул.Гоце Делчев бр.12, 2434, Ново Село, 

Струмица, Ново Село, Струмица, MK 

(540)  

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

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  ѓубрива за употреба во 

земјоделството  

 

(210) TM  2014/1254 (220) 17/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ 

МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 

ул.Васил Ѓоргов бр.16,, 1000, Скопје, 

Скопје, MK 

(540)  
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(591) црна и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  брошури; весници, дневни весници, 

неделни весници, месечни изданија, 

годишни изданија, магазини; календари, 

календари на кои им се кинат листовите, 

календари /годишни/, каталози; корици за 

неповрзани списанија, листови /хартиени 

производи/ обвивки /хартиени производи/ 

обвивки, корици /хартиени производи/; 

обрасци, папки за документи; печатарски 

букви, печатарски производи, печатен 

материјал /печатници/, печатници 

/печатени работи/; плакати/постери, 

проспекти, публикации, разгледници, 

регистри /книги/; рамки за сложување 

(печатарство), саатници (печатени 

саатници)/возни редови/, хартија, часописи  

кл. 28  змејови од хартија, играчки, игри, 

наградни игри  

кл. 35  демонстрација на производи; 

економски прогнози, информации за 

дејноста, истражувања за дејностите; 

изнајмување рекламен простор, 

изнајмување рекламен материјал, јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење); книги (книговодство) 

консултации врзани за прашањата на 

персоналот; лицитација (продажба на 

лицитација), објавување рекламни 

текстови, обработка на текстови, 

огласување /рекламирање/; пазар 

(побарувачка на пазарот), пазар 

(проучување на пазарот), плакатирање 

/огласување/; помош во управување со 

индустриски или трговски претпријатија, 

пребарувања за дејности, преписи на 

соопштенија; претплата на весници 

(услуги за претплата на весници) /за трето 

лице/, промоција/продажба на трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на 

пазарот/маркетинг/; распределба 

/дистрибуција/ на примероци, рекламна 

документација (уредување на рекламна 

документација), рекламна хроника, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци/  

 

(210) TM  2014/1258 (220) 19/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за управување со 

инвестициски фондови ВФП ФОНД 

МЕНАЏМЕНТ АД Скопје 

ул.Васил Главинов 14-1/8,, Скопје, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, бела, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  заеднички фондови  

 

(210) TM  2014/1259 (220) 19/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Марјан Стојнев 

ул.„5“ бр.66, Миладиновци, Скопје, 

Скопје, MK 

(540)  
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни од козјо млеко  

кл. 35  продажна на големо и мало на 

сапун од козјо млеко  

 

(210) TM  2014/1261 (220) 19/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Western Digital Technologies, Inc. 

3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine 

California 92612, US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

MY PASSPORT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски компоненти, имено, 

диск драјвери, компјутерски единици за 

складирање на податоци, имено, 

компјутерска опрема (компјутерски 

хардвер) за складирање на дигитални 

податоци, и компјутерска периферна 

опрема  

 

(210) TM  2014/1262 (220) 19/11/2014 

(731) Друштво за трговија на мало и 

големо КАМ ДОО Скопје 

бул. „Србија“ бр. 35,, 1000, Скопје, 

Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  свеќи и фитили за осветлување, 

восок за осветлување, восочни свеќи, 

дрвени брикети, дрвца за потпалување, 

јагленови брикети, парафин, парфимирани 

свеќи, кандила  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунѓери; четки (со искпучок на 

сликарски четки); прибор за чистење; 

челични жици за стружење; стаклени 

производи, порцелански и керамички 

предмети што не се вклучени во другите 

класи; бокалчиња, бришачи за под со 

реси, вазни, гезвиња неелектрични, даски 

за сечење во кујна, длабоки садови, 

држачи за сапуни, држачи за тоалетна 

хартија, држачи за чепкалки, закачалки, 

канделабри [свеќници], комплети за 

зачини, кошници за леб, домашни, крпи за 

прашина, крпи за чистење, кутии за 

слатки, мелници за употреба во 

домаќинствата, мирисливи материи 

(садови за горење мирисливи материи), 

мраз (калапи за правење коцки мраз), 

навлаки за штици за пеглање обликувани, 

направи за гасење свеќи, ножеви, 

отворачи за шишиња, плитки чинии, 

плитки чинии за еднократна употреба, 

подметки за чаши што не се од хартија и 

што не се чаршафи за маса, послужавници 

за употреба во домаќинствата, прибори за 



 

 

Т р г в о с к и  м а р к и    139 | С т р а н а  
 

30 Април 2015 Гласник Бр. 2/2015  

кујна, прибори за употреба во 

домаќинствата, плински боци, прскалки за 

црева за полевање, садови, (четки за 

миење садови), садови за горење 

миризливи материи, садови за храна, 

сервиси [чинии], скари [готварски прибор], 

стаклени садови, украсни садови за маси, 

хартија (чинии од хартија), цевчиња за 

пиење, цедилки, чаши од хартија и 

пластика, чепкалки, чинии (плитки чинии) 

за еднократна употреба, чинии од хартија, 

штипки за сушење алишта  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, управување со работата, 

услуги при увоз-извоз и продажба на 

големо и мало со: свеќи и фитили за 

осветлување, восок за осветлување, 

восочни свеќи, дрвени брикети, дрвца за 

потпалување, јагленови брикети, парафин, 

парфимирани свеќи, кандила, куќни или 

кујнски апарати и садови; чешли и сунѓери; 

четки (со исклучок на сликарски четки); 

прибор за чистење; челични жици за 

стружење; стаклени производи, 

порцелански и керамички предмети што не 

се вклучени во другите класи; бокалчиња, 

бришачи за под со реси, вазни, гезвиња 

неелктрични, даски за сечење во кујна, 

длабоки садови, држачи за сапуни, држачи 

за тоалетна хартија, држачи за чепкалки, 

закачалки, канделабри [свеќници], 

комплети за зачини, кошници за леб, 

домашни, крпи за прашина, крпи за 

чистење, кутии за слатки, мелници за 

употреба во домаќинствата, миризливи 

материи (садови за горење миризливи 

материи), мраз (калапи за правење коцки 

мраз), навлаки за штици за пеглање 

обликувани, направи за гасење свеќи, 

ножеви, отворачи за шишиња, плитки 

чинии, плитки чинии за еднократна 

употреба, подметки за чаши што не се од 

хартија и што не се чаршафи за маса, 

послужавници за употреба во 

домаќинствата, прибори за кујна, прибори 

за употреба во домаќинствата, плински 

боци, прскалки за црева за полевање, 

садови, (четки за миење садови), садови 

за горење миризливи материи, садови за 

храна, сервиси [чинии], скари [готварски 

прибор], стаклени садови, украсни садови 

за маси, хартија (чинии од хартија), 

цевчиња за пиење, цедилки, чаши од 

хартија и пластика, чепкалки, чинии 

(плитки чинии) за еднократна употреба, 

чинии од хартија, штипки за сушење 

алишта  

 

(210) TM  2014/1263 (220) 20/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) ДООЕЛ МЕБЕЛ-ВИ ВИНИЦА 

ул. МАРКСОВА БР. 23 ВИНИЦА, MK 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел (производство на мебел 

тапациран и корпусен)  

 

(210) TM  2014/1264 (220) 24/03/2015 

(442) 30/04/2015 

(731) ОХИС - ПЛАСДОР ДОО 

ул.Борис Трајковски бр.73, 1000, Скопје, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со средства за белење и други 

супстанции за перење  

 

(210) TM  2014/1265 (220) 20/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд 

ул.Батајнички друм бб, Београд, 

Београд, RS 

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат  

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

 

LANOPROGAL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фарамцевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/1266 (220) 21/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за промет и услуги 

КОНЦЕПТ ФОРМА ДООЕЛ Скопје 

ул.Франклин Рузвелт бр.37, локал 1, MK 

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ  

ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, управување со работата, 

канцелариски работи, услуги на маркетинг 

агенции  

кл. 38  телекомуникации, емитување на 

радио програми, телевизиски програми  

кл. 43  услуги на обезбедување на храна и 

пијлоци; привремено сместување; 

ресторани, кафе барови, служење храна и 

пијалоци, услуги во барови  

 

(210) TM  2014/1267 (220) 21/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) BASF Agro B.V. Arnhem (NL) 

Zweigniederlassung Zurich, Im Tiergarten 

7, Zurich, CH 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул.Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

ФАСТАК 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување бактерии, 

инсектициди, фунгициди, хербициди, 

пестициди  

 

(210) TM  2014/1268 (220) 21/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) McDonald's Corporation 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 

60523, US 

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА 

АДВОКАТИ  

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 

Скопје 

(540)  
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 (551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  подготвени оброци кои содржат 

свинско месо, риба и живина; 

конзервирано овошје и зеленчук; јајца; 

кашкавал; млеко, млечни пијалоци; кисели 

краставички; десерти; иситнети пржени 

компирчиња; јогурт; пијалоци на база на 

јогурт; салати од овошје и зеленчук  

кл. 30  подготвени сендвичи; сендвичи од 

месо; сендвичи од свинско месо; сендвичи 

од риба; сендвичи од пилешко месо; 

бисквити; леб; торти; колачи; чоколада; 

кафе; замена за кафе; чај; сенф; овес; 

слатки; сосови; сезонски салати; преливи 

за салати; сладолед  

кл. 32  безалкохолни пијалоци; сирупи и 

други препарати за производство на 

пијалоци; овошен сок и шеќер; вода; 

ароматизирани води  

кл. 43  услуги на давање храна и пијалоци; 

ресторани; кафетерии; снек барови; кафе 

барови; ресторани за брза храна (fast 

food); услуги на доставување на храна; 

подготвување на храна за надвор (за 

носење); подготвување храна, пијалоци за 

консумација надвор (take away)  

 

(210) TM  2014/1269 (220) 21/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги Квин Бургер ДООЕЛ 

Куманово 

ул.Прва Петтолетка бр.3, Куманово, 

Куманово, MK 

(540)  

 
(591) портокалова, жолта, кафена, 

светлозелена и темнозелена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2014/1270 (220) 21/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

ASTRA 

 (551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  жилети  

 

(210) TM  2014/1271 (220) 21/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

EXCEDRIN 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  аналгетски, антипиретични и анти-

ревматски препарати  

 

(210) TM  2014/1272 (220) 21/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) LINETTE HELLAS SA 

78th klm, national road Athens Lamia 

32200 Thiva, GR 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

BABY SMILE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  хигиенски марамчиња за бебиња  

кл. 5  пелени за бебиња  

 

(210) TM  2014/1273 (220) 24/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) ДПТУТСУ Сара Травел ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 

Бул.Кочо Рацин бр.26,, Скопје, Скопје, 

MK 

(540)  

 
 (551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  автобуски превоз, изнајмување 

автобуси, информирање за превоз, 

патници (превезување патници), патници 

(придружување патници), патнички 

транспорт, патувања (организирање 

патувања), патувања (резервации за 

патувања), посредување за превоз, превоз 

(информации, посредување и резервации 

за превоз), придружување патници, 

разгледувања културни знаменитости и 

обиколки [туризам], резервации за 

патувања, резервации за превоз, 

резервирање места за патување  

 

(210) TM  2014/1274 (220) 24/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) LAINCO, S.A. 

Avda. Bizet, 8/10/12 08191 RUBI 

(Barcelona), ES 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

BRAI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/1275 (220) 24/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) LAINCO, S.A. 

Avda. Bizet, 8/10/12 08191 RUBI 

(Barcelona), ES 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

LAOTTA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/1276 (220) 24/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) LAINCO, S.A. 

Avda. Bizet, 8/10/12 08191 RUBI 

(Barcelona), ES 
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(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

MALTOATO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/1277 (220) 24/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) LAINCO, S.A. 

Avda. Bizet, 8/10/12 08191 RUBI 

(Barcelona), ES 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

RAISAN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/1278 (220) 24/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) LAINCO, S.A. 

Avda. Bizet, 8/10/12 08191 RUBI 

(Barcelona), ES 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

SHOSHI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/1281 (220) 25/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Трговско друштво за 

производство, промет и услуги 3П-

ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.Алберт Ајнштајн бр.8,, 1000, Скопје, 

Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив што не се опфатени со 

другите кпаси, актовки, ранци, торби за 

кампери, торби за алпинисти, спортски 

торби, торби за патување, кожени ремени, 

портмонеа, женски чанти, кожени кутии, 

прекривачи од кожа, крзна, куфери со 

потекло од Италија  

кл. 25  облека, обувки, капи, вратоврски, 

костуми за капење, гакички за капење, 

облека за плкажа, баретки, корсети, чизми, 

спортски обувки, сандали, облека од 

имитација на кожа, облека од кожа, палта, 

јакни, фустани, ракавици, пењоари, 

трикотажа, хеланки, долна облека, 

пуловери, кошули, шамии, шалови, 

пантолони, костуми, елеци, џемпери, 

чорапи со потекло од Италија  

кл. 35  канцелариски работи, 

рекламирање, продажба на големо и 

продажба на мало на: кожа и имитација на 

кожа и производите од нив што не се 

опфатени со другите класи, актовки, 

ранци, торби за кампери, торби за 

алпинисти, спортски торби, торби за 

патување, кожени ремени, портмонеа, 
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женски чанти, кожени кутии, прекривачи од 

кожа, крзна, куфери, облека, обувки, капи, 

вратоврски, костуми за капење, гакички за 

капење, облека за плкажа, баретки, 

корсети, чизми, спортски обувки, сандали, 

облека од имитација на кожа, облека од 

кожа, палта, јакни, фустани, ракавици, 

пењоари, трикотажа, хеланки, долна 

облека, пуловери, кошули, шамии, 

шалови, пантолони, костуми, елеци, 

џемпери, чорапи со потекло од Италија  

 

(210) TM  2014/1282 (220) 25/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Трговско друштво за 

производство, промет и услуги 3П-

ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.Алберт Ајнштајн бр.8,, 1000, Скопје, 

Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) црна, зелена, црвена, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив што не се опфатени со 

другите кпаси, актовки, ранци, торби за 

кампери, торби за алпинисти, спортски 

торби, торби за патување, кожени ремени, 

портмонеа, женски чанти, кожени кутии, 

прекривачи од кожа, крзна, куфери со 

потекло од Италија  

кл. 25  облека, обувки, капи, вратоврски, 

костуми за капење, гакички за капење, 

облека за плкажа, баретки, корсети, чизми, 

спортски обувки, сандали, облека од 

имитација на кожа, облека од кожа, палта, 

јакни, фустани, ракавици, пењоари, 

трикотажа, хеланки, долна облека, 

пуловери, кошули, шамии, шалови, 

пантолони, костуми, елеци, џемпери, 

чорапи со потекло од Италија  

кл. 35  канцелариски работи, 

рекламирање, продажба на големо и 

продажба на мало на: кожа и имитација на 

кожа и производите од нив што не се 

опфатени со другите класи, актовки, 

ранци, торби за кампери, торби за 

алпинисти, спортски торби, торби за 

патување, кожени ремени, портмонеа, 

женски чанти, кожени кутии, прекривачи од 

кожа, крзна, куфери, облека, обувки, капи, 

вратоврски, костуми за капење, гакички за 

капење, облека за плкажа, баретки, 

корсети, чизми, спортски обувки, сандали, 

облека од имитација на кожа, облека од 

кожа, палта, јакни, фустани, ракавици, 

пењоари, трикотажа, хеланки, долна 

облека, пуловери, кошули, шамии, 

шалови, пантолони, костуми, елеци, 

џемпери, чорапи со потекло од Италија  

 

(210) TM  2014/1284 (220) 26/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за ревизија ЈОАНИДИС 

ДООЕЛ Скопје 

ул.Ѓуро Стругар бр.5, , 1000, Скопје, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела и тегет 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  проценка, консалтинг, 

сметководство и ревизија  

 

(210) TM  2014/1285 (220) 26/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a 

corporation organized and existing under 

the laws of the State of Delaware 

3800 West 143rd Street, Cleveland, State 

of Ohio 44111, US 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) црна и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни поморски, испитувачки, 

фотографски кинематографски, оптички за 

вагање, за мерење, за сигнализација, за 

контрола (инспекција) апарати и 

инструменти; магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање; машини за 

сметање, опрема за обработка на 

податоци и компјутери  

кл. 16  хартија, синтетичка хартија, имено 

супстрат за печатење за изработка на 

етикети, налепници, знаци, банери и 

формулари за работа; листови, филмови и 

мембрани со микро пори што се користат 

како супстрати за печатење; печатени и 

втиснати и шифрирани налепници, 

ламинирана хартија со метална фолија 

наменета за печатење, ламинирана 

хартија со пластичен филм наменета за 

печатење, и картонски етикети и залихи на 

билети наменети за печатење; хартиени и 

картонски пликоа и кутии; хартиени и 

пластични корици и торбички за пакување; 

неткаена хартија; безбедносна хартија за 

чекови, картички за идентитет на банкноти, 

пасоши, возачки дозволи, рецепти за 

лекови и сите административни 

документи; печатени работи 

какоизложување во боја, формула за 

книги, каталози за обожаватели и каталози 

во боја за избор и координирање на 

финиш во боја  

кл. 19  градежни материјали (неметални); 

рамно, термополирано и плочесто стакло, 

сите за употреба во градежништвото и 

конструкција  

 

(210) TM  2014/1286 (220) 26/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) ManpowerGroup Inc. 

100 Manpower Place, Milwaukee, 

Wisconsin, US 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) сина, маслинесо-зелена, окер и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  деловен менаџмент; деловна 

администрација; канцелариски функции; 

услуги на агенција за вработување; услуги 

на агенција за привремено и постојано 

вработување; услуги во врска со 

вработување, имено, обезбедување 

адекватна работа, најчесто привремена 

работа за студенти или невработени, со 

цел стекнување искуство (providing job 

placement), развој на кариера, 

регрутирање за вработување, и општи 

информации за вработување на други; 

услуги за раководење со персонал; услуги 

на раководење со човечки ресурси; 

обезбедување и раководење на програми 

за персонал со договор; услуги на 

раководење со персонал и консултантски 

услуги; услуги на вработување, имено, 

скенирање на вештините на вработените и 

алатки за проценка преку вебсајт на 

глобална информативна мрежа; услуги на 

советување за вработување; 

консултантски услуги за раководење со 

кариера; услуги за наоѓање нова работа за 

лица на кои им завршува старата работа 

(employment outplacement services); 

професионални услуги на деловни 

консултации; сметководствени услуги и 

услуги на внатрешна деловна ревизија за 

други, услуги на деловно истражување; 

деловен совет и информативни услуги; 

консултантски услуги за деловни 

организации; услуги на подготвување на 

даноци и консултирање;  

 

(210) TM  2014/1287 (220) 26/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12,, 

1000 , Скопје, Скопје, MK 

(540)  

 
 (591) бела, плава, сива, портокалова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пелени за деца  

кл. 16  пелени (бебешки пелени) од 

хартија и целулоза, за еднократна 

употреба  

 

(210) TM  2014/1288 (220) 26/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12,, 

1000 , Скопје, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, светло и темно плава 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пелени за деца  

кл. 16  пелени (бебешки пелени) од 

хартија и целулоза, за еднократна 

употреба  

 

(210) TM  2014/1289 (220) 26/11/2014 

(442) 30/04/2015 
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 (731) Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12,, 

1000 , Скопје, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, светло и темно плава, зелна, 

жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пелени за деца  

кл. 16  пелени (бебешки пелени) од 

хартија и целулоза, за еднократна 

употреба  

 

(210) TM  2014/1290 (220) 26/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12,, 

1000 , Скопје, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, светло и темно плава, црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пелени за деца  

кл. 16  пелени (бебешки пелени) од 

хартија и целулоза, за еднократна 

употреба  

 

(210) TM  2014/1291 (220) 26/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12,, 

1000 , Скопје, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, светло и темно плава 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пелени за деца  

кл. 16  пелени (бебешки пелени) од 

хартија и целулоза, за еднократна 

употреба  

 

(210) TM  2014/1292 (220) 26/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12,, 

1000 , Скопје, Скопје, MK 

(540)  
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(591) бела, плава, тиркизна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пелени за деца  

кл. 16  пелени (бебешки пелени) од 

хартија и целулоза, за еднократна 

употреба  

 

(210) TM  2014/1298 (220) 25/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ 

МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 

ул.Васил Ѓоргов бр.16,, 1000, Скопје, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  брошури; весници, дневни весници, 

неделни весници, месечни изданија, 

годишни изданија, магазини; календари, 

календари на кои им се кинат листовите, 

календари /годишни/, каталози; корици за 

неповрзани списанија, листови /хартиени 

производи/ обвивки / хартиени производи / 

обвивки, корици /хартиени производи/; 

обрасци, папки за документи; печатарски 

букви, печатарски производи, печатен 

материјал /печатници/, печатници 

/печатени работи/; 

плакати/постери/,проспекти, публикации, 

разгледници, регистри / книги/; рамки за 

сложување (печатарство), саатници 

(печатени саатници)/ возни редови/, 

хартија, часописи  

кл. 28  змејови од хартија, играчки, игри, 

наградни игри  

кл. 35  демонстрација на производи; 

скономски прогнози, информации за 

дејноста, истражувања за дејностите; 

изнајмување рекламен простор, 

изнајмување рекламен материјал, јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење); книги (книговодство) 

консултации врзани за нрашањата на 

персоналот; лицитација (продажба на 

лицитација), објавување рекламни 

текстови, обработка на текстови, 

огласување /рекламирање/; пазар 

(побарувачка на пазарот), иазар 

(проучување на пазарот), плакатирање 

/огласување/; помош во уиравување со 

индустриски или трговски претпријатија, 

пребарувања за дејности, преписи на 

соопштенија; претплата на весници 

(услуги за претплата на весници) / за трето 

лице/, промоција/продажба на трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на 

пазарот/ маркетинг/; распределба 

/дистрибуција/ на иримероци, рекламна 

документација (уредување на рекламна 

документација), рекламна хроника, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), ширење рекламен материјал / 

трактати, проспекти, печатени примероци/  

 

(210) TM  2014/1299 (220) 25/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ 

МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 
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ул.Васил Ѓоргов бр.16,, 1000, Скопје, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  брошури; весници, дневни весници, 

неделни весници, месечни изданија, 

годишни изданија, магазини; календари, 

календари на кои им се кинат листовите, 

календари /годишни/, каталози; корици за 

неповрзани списанија, листови /хартиени 

производи/ обвивки / хартиени производи / 

обвивки, корици /хартиени производи/; 

обрасци, папки за документи; печатарски 

букви, печатарски производи, печатен 

материјал /печатници/, печатници 

/печатени работи/; 

плакати/постери/,проспекти, публикации, 

разгледници, регистри / книги/; рамки за 

сложување (печатарство), саатници 

(печатени саатници)/ возни редови/, 

хартија, часописи  

кл. 28  змејови од хартија, играчки, игри, 

наградни игри  

кл. 35  демонстрација на производи; 

скономски прогнози, информации за 

дејноста, истражувања за дејностите; 

изнајмување рекламен простор, 

изнајмување рекламен материјал, јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење); книги (книговодство) 

консултации врзани за нрашањата на 

персоналот; лицитација (продажба на 

лицитација), објавување рекламни 

текстови, обработка на текстови, 

огласување /рекламирање/; пазар 

(побарувачка на пазарот), иазар 

(проучување на пазарот), плакатирање 

/огласување/; помош во уиравување со 

индустриски или трговски претпријатија, 

пребарувања за дејности, преписи на 

соопштенија; претплата на весници 

(услуги за претплата на весници) / за трето 

лице/, промоција/продажба на трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на 

пазарот/ маркетинг/; распределба 

/дистрибуција/ на иримероци, рекламна 

документација (уредување на рекламна 

документација), рекламна хроника, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), ширење рекламен материјал / 

трактати, проспекти, печатени примероци/  

 

(210) TM  2014/1300 (220) 28/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) MasterCard International 

Incorporated 

2000 Purchase Street, Purchase, New York 

10577, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) светла и темна сина, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерска хардверска и 

софтверска платформа за овозможување 

и управување со уплати, банкарство, 

кредитни картички, дебитни картички, 

платежни картички, услуги за машини со 

автоматско одговарање, наснимана 

вредност, електронски трансфер на 

парични средства, електронски плаќања, 

електронско процесирање и пренос на 

податоци за платени сметки, исплата на 

готовина, верификација на трансакција, 
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распределба, авторизација и услуги за 

срамнување, откривање на измама и 

контрола, услуги за енкрипција и 

надоместок по несреќи; научни апарати и 

инструменти; магнетни носачи на 

податоци, дискови за снимање; механизми 

за апаратите што се активираат со монети 

или жетони; регистар каси; опрема за 

обработка на податоци; компјутери, 

компјутерски хардвер, компјутерски 

софтвер и компјутерски програми; 

телекомуникациски и електрични апарати 

и инструменти, имено, апарати за 

регистрирање, пренос и репродукција на 

податоци вклучително звук и слики; 

сметководствени машини; апарати за 

регистрирање, пренос и репродукција на 

податоци вклучително звук и слики; 

поддржувачи за магнетно снимање; 

апарати за следење, управување и 

анализа на финансиски сметки преку 

глобална компјутерска мрежа; 

компјутерски хардвер и софтвер, особено 

за развој, одржување и користење на 

локални и широкоопсежни компјутерски 

мрежи; системи за читање мемориски 

картички и системи за читање податоци во 

мемории, вклучително мемории на 

интегрирани кола и мемории на банкарски 

картички; електронски публикации што се 

превземаат; апарати за печатење 

вклучително апарати за печатење за 

системи за обработка на податоци и 

финансиски трансакциски системи; 

машини со автоматско одговарање  и 

готовина за банкарски утврдувања; уреди 

за кодирање и декодирање; модеми; 

компјутерски хардвер и софтвер за 

овозможување платежни трансакции по 

електронски пат; компјутерски хардвер и 

софтвер за енкрипција, енкрипциски 

клучеви, дигитални сертификати, 

дигитални потписи, софтвер за заштитено 

складирање податоци и повраток и пренос 

на доверливи информации за 

потрошувачите што ги користат поединци, 

банкарски и финансиски институции; 

магнетни енкодирани картички и картички 

што содржат чип со интегрирано коло 

(паметни картички); сигурносни 

енкодирани картички; картички енкодирани 

со сигурносни функции за автентикациски 

намени; картички енкодирани со 

сигурносни функции за идентификациски 

намени; картички импрегнирани со 

холограм; наплатни картички, банкарски 

картички, кредитни картички,  дебитни 

картички, чип картички, картички со 

наснимена вредност, картички за носење 

електронски податоци, платежни картички 

и платежни картички сите енкодирани; 

банкарски картички вклучително печатени 

банкарски картички и банкарски картички 

што користат магнетни мемории и 

мемории од интегрирани кола; читачи на 

картички; читачи на магнетно кодирани 

картички,  картички со електронски носач 

на податоци, читачи на магнетно кодирани 

картички, картички со електронски носач 

на податоци, електронски уреди за 

енкрипција, комјутерски хардвер, 

компјутерски терминали, компјутерски 

софтвер за употреба во финансиските 

услуги, банкарството и 

телекомуникациските индустрии; 

компјутерски софтвер дизајниран да 

овозможи паметните картички да 

комуницираат со терминали и читачи; 

компјутерски чипови вградени во 

телефони и други комуникациски уреди; 

телекомуникациска опрема; трансакциски 

терминали како место за продажба и 

компјутерски софтвер за пренесување, 

прикажување и складирање трансакциска, 

идентификациска и финансиска 

информација за користење во 
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финансиските услуги, банкарството и 

телекомуникациските индустрии; радио 

фреквентни уреди за идентификација 

(транспондери); апарати за електронска 

верификација за верифицирање 

автентикација на наплатни картички, 

банкарски картички, кредитни картички, 

дебитни картички и платежни картички; 

машини што даваат готовина; 

компјутерски периферни уреди и 

електронски производи, имено машини за 

сметање, џебни уреди за планирање, 

персонални дигитални асистенти (PDA) и 

аларми  

кл. 16  хартија, картон и производи од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички 

материјал, фотографии, канцелариски 

материјал, лепила за канцелариска и куќна 

употреба; 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; 

печатени публикации, памфлети, брошури, 

новини, журнали и магазини, прирачници, 

печатени работи поврзани со банкарство; 

кредитни картички, дебитни картички, 

магазини  

кл. 35  управување со работење и 

советодавни услуги; консултантски услуги 

за маркетинг; услуги за истражување на 

пазарот; следење, анализирање, 

прогнозирање и известување за односот 

на купувања од страна на имателот на 

картичката; промовирање на продажба на 

производи и услуги од други по пат на 

награди и стимулации што произлегуваат 

во врска со користењето на кредитни, 

дебитни и платежни картички; управување 

со програми за лојалност и наградување; 

рекламирање; управување со работи; 

канцелариско работење; асистенција при 

трговија, индустрија и управување со 

работење; оценување на работење; 

советодавни услуги за управување со 

работење; маркетинг студии; статистички 

информации (бизнис); подготовка за 

извештаи за сметки; книговодство; бизнис 

истражувања; односи со јавност; 

објавување на рекламни текстови; 

издавање на рекламни летоци; услуги за 

малопродажба обезбедени преку мобилни 

телекомуникациски средства во врска со 

обезбедување на кредитни картички и 

дебитни картички; услуги за 

малопродажба обезбедени он-лајн, преку 

мрежи или други електронски средства 

користејќи електронски дигитализирани 

информации поврзани со обезбедувањето 

на кредитни картички и дебитни картички; 

управување со компјутерски бази на 

податоци; услуги за обработка и 

верификација на податоци; услуги за 

складирање и извлекување на податоци; 

промовирање концерти и културни настани 

за други, организирање изложби што 

имаат комерцијални и рекламни цели; 

рекламирање за превоз, патувања, 

хотели, сместувања, храна и оброци, 

спортови, забава и излети, за услуги за 

туристички агенции, и за информации 

поврзани со тарифи, распореди и методи 

за превозни и патнички аранжмани; 

обезбедување информации што се 

однесуваат на купување производи и 

услуги он-лајн преку интернет и други 

компјутерски мрежи; услуги за 

информации на клиентски профили и 

складиштување податоци; обезбедување 

инфомации и советодавни услуги 

поврзани со гореспомнатото  

кл. 36  финансиски услуги, имено 

банкарство, услуги за кредитни картички, 
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услуги за дебитни картички, услуги за 

наплатни картички, услуги за при-пејд 

картички понудени преку картички со 

наснимена вредност, електронски 

кредитни и дебитни трансакции, услуги за 

плаќање и презентација на сметки, 

исплата на готовина, верификакција на 

чекови, уновчување на чекови, услуги за 

машини со автоматско одговарање и 

пристап до депозит, услуги за 

авторизација и срамнување на 

трансакции, помирување трансакции, 

управување со готовина, срамнување на 

консолидирани парични средства, 

процесирање консолидирани спорови, 

информациски услуги за складирање 

податоци и профили на клиенти, и сродни 

услуги за префрлање, премин, 

срамнување/подмирување, и 

преместување на парични средства од 

областа на платежни картички, услуги за 

процесирање електронски плаќања,  

услуги за автентикација и верификација на 

платежни трансакции, услуги за вредносна 

размена,  имено, безбедни електронски 

готовински трансакции и електронски 

готовински преноси, преку јавна 

компјутерска мрежа за олеснување со 

електронско тргување, електронски 

трансфер на парични средства, 

обезбедување финансиски информации, 

имено податоци и извештаи за кредитни и 

дебитни картички, управување со 

финансиски досиеа, услуги за електронски 

трансфер на парични средства и размена 

на валути, услуги за управување со 

финансиска проценка и ризик за други од 

областа на потрошувачки кредит; 

распостранување финансиски 

информации преку глобална компјутерска 

мрежа, финансиски информации 

направени од компјутер со помош на 

безбедна информациска компјутерска 

мрежа и советодавни услуги во врска со 

сите претходно споменати услуги; 

обезбедување финансиски услуги за 

поддршка на малопродажни услуги 

обезбедени преку мобилни 

телекомуникациски средства, имено, 

платежни услуги преку безжични уреди; 

обезбедување финансиски услуги за 

поддршка на малопродажни услуги 

обезбедени он-лајн, преку електронски 

мрежи; финансиски анализи и 

консултации; услуги за осигурување; 

финансиски работи, монетарни работи; 

финансиски услуги; банкарски и кредитни 

услуги; обезбедување услуги за кредитни 

картички, дебитни картички, наплатни 

картички и при-пејд картички со наснимена 

вредност; услуги за банкарство, плаќање, 

кредити, задолженија, наплата, исплата на 

готовина, пристап до влогови со 

наснимена вредност; услуги за плаќање 

сметки; услуги за кредитни картички, 

дебитни картички, наплатни картички, при-

пејд картички и картички со наснимена 

вредност; услуги за верификација на 

чекови и уновчување на чекови; услуги за 

машини со автоматско одговарање; 

процесирање финансиски трансакции како 

он-лајн преку компјутерска датотека или 

преку телекомуникации тaка и на самото 

место на продажба; услуги за 

процесирање финансиски трансакции што 

ги вршат носители на картички преку 

машини за автоматско одговарање; 

обезбедување податоци за салдо, влогови 

и повлекувања на парични средства кон 

носителите на картичките преку машини за 

автоматско одговарање; услуги за 

финансиско срамнување и финансиска 

авторизација во врска со процесирањето 

на финансиски платежни трансакции; 

услуги за патничко осигурување; издавање 

и откупување на патнички чекови и 
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патнички ваучери; услуги за автентикација 

на плаќачот; верификација на финансиски 

информации; одржување на финансиски 

досиеа; услуги за електронски трансфер 

на средства и размена на валути; услуги 

за плаќање од оддалечено место; услуги 

за електронски портмонеа со наснимена 

вредност, што обезбедуваат електронски 

трансфер на средства и валути, услуги за 

електронско плаќање, услуги за 

телефонски при-пејд картички, услуги за 

исплата на готовина, и услуги за 

авторизација и сравнување на 

трансакциите; услуги за обезбедување 

задолженија и кредити со помош на радио 

фреквентни уреди за идентификација 

(транспондер); обезбедување услуги за 

задолженија и кредити со помош на 

комуникациски и телекомуникациски 

уреди; услуги за верификација на чекови; 

услуги за издавање и исплата на средства 

при што сите се однесуваат на патнички 

чекови и патнички ваучери; обезбедување 

финансиски услуги за поддршка на 

малопродажните услуги кои се 

обезбедуваат преку средства за мобилни 

телекомуникации, вклучително и услуги за 

плаќање преку безжични уреди; 

процесирање кредитни и дебитни 

трансакции по телефонска и 

телекомуникациска врска; обезбедување 

финансиски услуги за поддршка на 

малопродажните услуги кои се обезбедени 

он-лајн, преку мрежи или други 

електронски средства со употреба на 

електронско дигитализирани информации; 

услуги за вредносна размена, имено, 

безбедна размена на вредности, 

вклучително и електронска готовина, преку 

компјутерски мрежи достапни преку 

паметни картички; услуги за плаќање 

сметки кои се обезбедуваат преку вебсајт; 

он-лајн банкарство; финансиски услуги кои 

се обезбедуваат преку телефон и со 

помош на глобална компјутерска мрежа 

или интернет; обезбедување финансиски 

услуги со помош на глобална компјутерска 

мрежа или интернет; услуги за 

недвижнини; услуги за недвижен имот; 

проценка на недвижен имот; управување 

со инвестиции за недвижен имот; 

инвестициски услуги за недвижен имот; 

услуги за осигурување на недвижен имот; 

осигурување за сопственици на имот; 

услуги за осигурување кои се однесуваат 

на имот; финансирање за недвижен имот; 

посредување за недвижен имот; 

проценување недвижен имот; услуги на 

агенции за недвижен имот; вреднување 

недвижен имот; администрација со 

недвижен имот; администрација со 

финансиски работи кои се однесуваат на 

недвижен имот; обезбедување заеми за 

недвижен имот; финансиски услуги кои се 

однесуваат на развој на недвижен имот; 

услуги за финансиско посредување за 

недвижен имот; финансиски услуги кои се 

однесуваат на недвижен имот и згради; 

финансиски услуги за купување недвижен 

имот; организирање договори за заеми со 

гаранции за недвижен имот; организирање 

заедничка сопственост врз недвижен имот; 

организирање на обезбедување 

финансиски средства за купување 

недвижен имот; помагање во стекнување 

на и интереси врз недвижен имот; 

капитални инвестиции во недвижен имот; 

услуги за инвестиции во комерцијална 

сопственост; финансиски услуги кои се 

однесуваат на стекнување на имот; 

финансиски услуги кои се однесуваат на 

продажба на имот; финансиско 

вреднување на слободен имот; 

финансиско вреднување на имот кој е под 

закуп; организирање лизинг на недвижен 

имот; организирање закуп на недвижен 
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имот; лизинг на сопственост; лизинг на 

недвижен имот; лизинг на слободен имот; 

услуги за раководење со имот кои се 

однесуваат на трансакции со недвижен 

имот; вреднување на имот; менаџмент со 

досиеја за сопствености; менаџмент со 

сопствености; советодавни услуги кои се 

однесуваат на сопственост врз недвижен 

имот; советодавни услуги кои се 

однесуваат на вреднување на недвижен 

имот; советодавни услуги кои се 

однесуваат на корпоративен недвижен 

имот; услуги за компјутеризирани 

информации кои се однесуваат на 

недвижен имот; советодавни услуги кои се 

однесуваат на недвижен имот; 

обезбедување информации кои се 

однесуваат на недвижен имот; 

обезбедување информации кои се 

однесуваат на пазар на имоти; услуги за 

истражување кои се однесуваат на 

стекнување недвижен имот; услуги за 

истражување кои се однесуваат на 

селекција на недвижен имот; 

финансирање на хипотеки и претворање 

на имот во ликвидни средства; 

советодавни услуги што се однесуваат на 

решенија за плаќања, банкарство, 

кредитни картички, дебитни картички, 

платежни картички и услуги за машини со 

автоматско одговарање  

кл. 38  телекомуникации; услуги за 

мобилна телекомуникација; услуги на 

телекомуникации на база на интернет; 

услуги за податочни комуникации; 

електричен пренос на податоци преку 

глобална мрежа за далечинска обработка 

на податоци, влучувајќи го интернетот; 

услуги за пренос, обезбедување или 

прикажување на информации од 

компјутерски складирани банки на 

податоци или преку интернет од областа 

на финансиски услуги; пренос на податоци 

преку користење на електронска 

обработка на слика со телефонска врска; 

електронска пошта, услуги за праќање и 

примање пораки; услуги за емитување; 

обезбедување повеќе-кориснички пристап 

до безбедна компјутеризирана 

информациска мрежа за трансфер и 

ширење на опсег на информации од 

областа на финансиски услуги; 

изнајмување временски пристап до 

компјутерка база на податоци  

кл. 39  транспорт, организирање 

крстарења; изнајмување автомобили; 

изнајмување места за паркинг; испорака 

на производи; складирање на производи; 

транспорт на производи; завиткување и 

пакување на производи; испорака на 

пакети; дистрибуциија на пакети; пакување 

и складирање на производи; услуги за 

отстранување; организирање патувања, 

услуги на туристичка агенција за 

резервација за сместување; курирски 

услуги; услуги за патнички водич; 

резервации за патување; придружба на 

патници; транспорт на патници; патнички 

аранжмани; услуги за резервации за 

патувања и транспорт  

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; консултантски услуги 

за компјутерски хардвер и софтвер; 

компјутерско програмирање; поддршка и 

консултантски услуги за управување со 

компјутерски системи, бази на податоци и 

апликации; графички дизајн за 

составување на веб стани на интернет; 

информации во врска со компјутерски 

хардвер и софтвер обезбедени он-лајн од 

глобална компјутерска мрежа или 

интернетот; креирање и одржување на 
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веб-страни; поставување веб-страни за 

други; креирање на веб страни; 

дизајнирање, креирање и поставување на 

веб страни за трговија; дизајнирање, 

креирање и поставување на веб страни за 

плаќање сметки; услуги поврзани со 

компјутери и интернет имено, 

обезбедување он-лајн електронски бази на 

податоци преку глобална компјутерска 

мрежа од областа на автентикација и 

верификација на идентитет; податочно 

шифрирање и дешифрирање на 

финансиски информации; технички 

консултантски услуги од областа на 

компјутерско програмирање, финансиски 

компјутерски мрежи, обработка на 

податоци, безбедни комуникации, 

шифрирање и дешифрирање на податоци 

и безбедност на локална мрежа; ширење 

на информации преку глобална 

компјутерска мрежа од областа на 

компјутерски софтвер, компјутерски 

хардвер, финансиска компјутерска мрежа 

и локална мрежа  

 

(210) TM  2014/1301 (220) 28/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) SODILAC a French societe par 

actions simplifiee 

68, rue de Villiers 92300 LEVALLOIS-

PERRET, FR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

МОДИЛАК 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска употреба; храна за бебиња; 

млеко во прав и млеко за бебиња и за 

доенчиња; хранливи и диететски додатоци 

за луѓе, имено за бебиња и доенчиња; 

пијалоци засилени со витамини и 

минерали; хранливи пијалаци  

кл. 29  млеко и млечни производи, имено 

млеко збогатено со витамини, млеко со 

вкус, млечни десерти, јогурти; масла и 

масти за јадење; путер; сирења; млечни 

пијалаци (во кои преовладува млеко)  

кл. 30  какао, брашно и препарати 

направени од житарици; леб, пецива и 

кондиторски производи; преливи; сосови 

(зачини) сосови од сирење  

кл. 32  минерална и газирана ода и други 

безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и 

овошни сокови; сирупи и други препарати 

за правење пијалаци  

 

(210) TM  2014/1302 (220) 28/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за услуги и трговија 

ХЕРБА НАТУРА ДОО увоз-извоз Скопје 

ул.Сава Ковачевиќ 15 бр.344, Скопје, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена и кафеава 

 (551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  аромати (есенцијални масла), 

бадемово масло, бергамотови масла, 

екстракт од нане(есенцијални масла), 

екстракти (етерични екстракти), 

есенцијални масла, етерични екстракти, 

етерични масла, кедар (есенцијални масла 

од кедар), козметички препарати за 

слабеење, козметички производи, креми 

(козметички креми), лимон (есенцијални 
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масла од лимон), лосиони за коса, масла 

за козметичка употреба, масло од 

лаванда, миризливо дрво, нега на кожата 

(козметички производи за нега на кожата), 

потење (сапуни против потење), сапуни, 

слабеење (козметички препарати за 

слабеење)  

кл. 5  билки (лековити билки), билни чаеви 

за медицинска употреба, бонбони за 

медицинска употреба, витамински 

производи, дезинфекциони пастили, 

диететски прехранбени производи за 

медицинска употреба, диететски 

супстанции за медицинска употреба, 

еукалиптус за фармацевтска употреба, 

желатин за медицинска употреба, капсули 

за лекови, капсули за фармацевтска 

употреба, корења (лековити корења), 

лековити билки, лековити корења, 

магнезиум за фармацевтска употреба, 

масло (рибино масло), масло од терпентин 

за фармацевтска употреба, матична млеч 

[за медицинска употреба], медицински чај, 

минерални води за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, нане за 

фармацевтска употреба, нега на кожата 

(фармацевтски производи за нега на 

кожата), пастили (дезинфекциони 

пастили), прехранбени производи 

(диететски прехранбени производи) за 

медицинска употреба, слабеење 

(медицински препарати за слабеење), 

хмељ (екстракти на хмељот) за 

фармацевтска употреба  

кл. 29  кокосов орев (маст од кокосов 

орев),масла за јадење, масло од кокосов 

орев, масло од сусам  

кл. 30  чај  

кл. 35  ангажирање манекени за 

рекламирање или промовирање на 

производи, изнајмување рекламен 

простор, комуникациски медиуми 

(презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми) за 

малопродажба, малопродажба 

(презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми за 

малопродажба), маркетинг истражување, 

надворешно рекламирање, нарачки за 

купување (административна обработка на 

нарачките за купување), објавување 

рекламни текстови, презентација на стоки 

преку комуникациски медиуми за 

малопродажба, претставување на 

производите, радио реклами, рекламен 

материјал (ажурирање на рекламниот 

материјал), рекламирање, рекламирање 

[огласување], рекламирање преку пошта, 

рекламирање преку радио  

 

(210) TM  2014/1303 (220) 28/11/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ТИМЕ ТО ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје 

ул.„Орце Николов“ бр.101/локал 1, 

Центар, 1000, Скопје, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, бела, темно црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  организирање патувања; 

резервации за патувања; превезување 

патници; информации за превоз; 

резервации за превоз  

 

(210) TM  2014/1305 (220) 01/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ВАЈОО 
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ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скпје 

ул.16-та Македонска Бригада бр.13 б,, 

1000, Скопје, Скопје, MK 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул.Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сина, портокалова, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; испорака на брза храна; 

служење храна и пијалоци  

 

(210) TM  2014/1306 (220) 01/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ВАЈОО 

ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скпје 

ул.16-та Македонска Бригада бр.13 б,, 

1000, Скопје, Скопје, MK 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул.Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

Menitoo 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; испорака на брза храна; 

служење храна и пијалоци  

 

(210) TM  2014/1307 (220) 01/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ 

ул. “Даме Груев“  бр. 1, MK 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, управување со работата, 

канцелариски работи  

кл. 36  финансиски работи, монетарни 

работи  

 

(210) TM  2014/1309 (220) 02/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Bujar Morina 

F.sh. GLLAREVE, Rr. Sefaj Nr.10., 32000, 

Kline, Kosove, Kline, Kosove, ZB 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела, кафеава, зелена, 

темно сина и светло сина 

(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, влажни марамчиња, 

абразивни средства, смекнувачи за 

ткаенини што се користат при перење 
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алишта, сјај за алишта, штирак за алишта 

и шампони  

 

(210) TM  2014/1310 (220) 02/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Прехранбена индустрија БЛАГОЈ 

ЃОРЕВ АД 

ул.Алексо Демниевски бр.18,, 1400, 

Велес, Велес, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) сребрена, сина, бела, црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  маргарин  

 

(210) TM  2014/1311 (220) 02/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за хотелиерство А&M 

ДОО Скопје 

ул.Шумадиска бр. 1,, Скопје, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) кремасто-жолта, темно сива со бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци, привремено сместување, хотели  

 

(210) TM  2014/1312 (220) 04/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, Vrsac, 

RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

SNUP 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјал за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2014/1313 (220) 04/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) ЧИ ХОЛИСТИK центар ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Бахар Моис бр.7б,, Скопје-Карпош, 

Скопје-Карпош, MK 

(540)  

 
(591) зелена темна, зелена светла, сива 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  медицински услуги; 

масажа;  

терапија (физикална терапија); 

физио терапија;  

хиропракса (лекување со масажа на 

'рбетни пршлени)  

 

(210) TM  2014/1316 (220) 05/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО 

СКОПЈЕ 

ул.Водњанска бр.7, , 1000, Скопје, 

Скопје, MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сина, жолта и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  обложување, игри за паи, коцкарски 

/игри/, (услуги на коцкарниците)  

кл. 43  примање на пијалоци  

 

(210) TM  2014/1317 (220) 05/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО 

СКОПЈЕ 

ул.Водњанска бр.7, , 1000, Скопје, 

Скопје, MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сина, жолта и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  обложување, игри за паи, коцкарски 

/игри/, (услуги на коцкарниците)  

кл. 43  примање на пијалоци  

 

(210) TM  2014/1318 (220) 05/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО 

СКОПЈЕ 

ул.Водњанска бр.7, , 1000, Скопје, 

Скопје, MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591) сина, жолта, црвена и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  обложување, игри за паи, коцкарски 

/игри/, (услуги на коцкарниците)  

кл. 43  примање на пијалоци  

 

(210) TM  2014/1319 (220) 05/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО 

СКОПЈЕ 

ул.Водњанска бр.7, , 1000, Скопје, 

Скопје, MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  



 

 

160 | С т р а н а   Т р г в о с к и  м а р к и     
 

30 Април 2015 Гласник Бр. 2/2015  

 
(591) сина, жолта, бела и црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  Обложување, игри за пари, 

коцкарски /игри/. (услуги на коцкарниците)  

кл. 43  припремање на пијалоци  

 

(210) TM  2014/1320 (220) 05/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО 

СКОПЈЕ 

ул.Водњанска бр.7, , 1000, Скопје, 

Скопје, MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сина, жолта, бела  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  Обложување, игри за пари, 

коцкарски /игри/. (услуги на коцкарниците)  

кл. 43  припремање на пијалоци  

 

(210) TM  2014/1327 (220) 09/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) BASF Agro B.V, Arnhem (NL) 

Zweigniederlassung Zurich, Im Tiergarten 

7, Zurich, CH 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

ФОРУМ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултура и 

шумарство, посебно препарати за садење 

на растенија; хемиски и/или биолошки 

препарати значајни за постапка со 

растенија, препарати за регулирање на 

растењето на растенија, хемиски 

препарати за нега на семиња, 

сурфактанти, природни или вештачки 

хемикалии како сексуални замки или 

агенти за забуна на инсекти  

кл. 5  препарати за уништување на 

бактерии; инсектициди, фунгициди, 

хербициди, пестициди  

 

(210) TM  2014/1330 (220) 09/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) The International Association of 

Lions Clubs 

300 W. 22nd Street, Oak Brook, Illinois 

60523, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  услуги на здружение, имено, 

промовирање на идеалите на здружението 

и на членските клубови со промовирање 

на добро дружење преку проучување на 

проблемите на меѓународните односи, 

промовирање на теоријата и принципите 

на доброто владеење и доброто 

државјанство, промовирање на активен 

интерес во граѓанската, комерцијалната и 

моралната благосостојба на заедницата, 

промовирање на ефикасност и високи 

етички стандарди во работата, како и 

промовирање на хуманитарните услуги  

кл. 36  услуги на настани за собирање на 

средства за добротворни цели; услуги на 

настани за собирање на средства за нега 

и истражување на очи и слух; добротворни 

услуги, имено, обезбедување на средства 

за жртвите на и хуманитарните работници 

инволвирани во природните катастрофи 

или катастрофите предизвикани од човек  

кл. 41  образовни услуги во вид на курсеви 

со настава за личен развој во областа на 

деловните способности, меѓучовечките 

вештини и техничките вештини, 

обезбедени преку веб страница на 

интернет; образовни услуги, имено, 

држење часови, семинари и работилници 

и ширење на литература во областа на 

спречување и отстранување на слепилото, 

спречување и отстранување на слепило во 

детството, и лекување на болести кои го 

предизвикуваат слепилото; услуги на 

клубови, имено, организирање, надзор и 

водење во формирањето на клубови за 

добротворни, хуманитарни, услужни и 

образовни цели  

 

(210) TM  2014/1332 (220) 10/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Caterpillar Inc. 

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 

61629, US 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури 

и производи од скапоцени метали или 

обложени со нив, што не се опфатени со 

другите класи; накит, скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски 

инструменти; часовници; ѕидни часовници; 

украсно копче за кошула, брошеви за 

вратоврски; игли за вратоврски; 

нараквици; приврзоци; токи; обетки; 

приврзоци, приврзоци за клучеви; игли 

(накит); украсни игли; ѓердани; 

синџирчиња за часовници; будилници; 

ѕидни часовници, ремчиња за часовници; 

кутии за часовници; алки за накит, алки за 

часовници, привезоци, хронографии за 

употреба како рачни часовници; 

хронометри; држачи за цигари, обетки на 

штипка; штипки за вратоврски, накит за 

костуми, накит, запалки од скапоцени 

метали, зацврстувачи за вратоврски, 

украсни игли, џебни часовници; прстени; 

штоперици; рамчиња за часовници, 

зацврстувачи за вратоврски, игли за 

вратоврски, механизми за часовници, 

делови за часовници  

 

(210) TM  2014/1334 (220) 10/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Caterpillar Inc. 

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 

61629, US 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производи направени од овие материјали, 

што не се вклучени во другите класи; 

животинска кожа и черги, паричници, папки 

за кредитни картички, папки за визит 

картички; држачи за клучеви, кутии за 

клучеви; папки за држење на клучеви, 

куфери и торби за патување, чанти за 

метални пари, актовки, торби за костуми, 

ранци, торбици; летачки торбици, кеси, 

чадори, патнички торби, спортски торби, 

училишни торби, торби за на рамо, ташни  

 

(210) TM  2014/1335 (220) 10/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Caterpillar Inc. 

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 

61629, US 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури 

и производи од скапоцени метали или 

обложени со нив, што не се опфатени со 

другите класи; накит, скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски 

инструменти; часовници; ѕидни часовници; 

украсно копче за кошула: брошеви за 

вратоврски; игли за вратоврски; 

нараквици; приврзоци; токи; обетки; 

приврзоци, приврзоци за клучеви; игли 

(накит); украсни игли; ѓердани; 

синџирчиња за часовници; будилници; 

ѕидни часовници, ремчиња за часовници; 

кутии за часовници; алки за накит, алки за 

часовници, привезоци, хронографи за 

употреба како рачни часовници; 

хронометри; држачи за цигари, обетки на 

штипка; штипки за вратоврски, накит за 

костуми, накит, запалки од скапоцени 

метали, зацврстувачи за вратоврски, 

украсни игли, џебни часовници; прстени; 

штоперици; рамчиња за часовници; 

зацврстувачи на вратоврски, игли за 

вратоврски, механизми за часовници, 

делови за часовници  

 

(210) TM  2014/1336 (220) 10/12/2014 

(442) 30/04/2015 

 (731) Caterpillar Inc. 

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 

61629, US 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производи направени од овие материјали, 

што не се вклучени во другите класи; 

животинска кожа и черги, паричници, папки 

за кредитни картички, папки за визит 

картички; држачи за клучеви, кутии за 

клучеви; папки за држење на клучеви, 

куфери и торби за патување, чанти за 

метални пари, актовки, торби за костуми, 

ранци, торбици; леталки торбици, кеси, 

чадори, патнички торби, спортски торби, 

училишни торби, торби за на рамо, ташни  
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(210) TM  2014/1337 (220) 10/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Caterpillar Inc. 

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 

61629, US 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  играчки и спортска опрема, играчки 

возила и додатоци за нив, модели на 

играчки, сетови за играње со тема 

градилиште, играчки алати, постоља за 

алати играчки, играчки возила на 

далечинско управување, играчки за 

конструирање, играчки возила за 

качување, играчки возила за качување на 

батерии, слагалици, летала, игри со улоги, 

игри на табла, играчки коцки, карти за 

играње  

 

(210) TM  2014/1341 (220) 11/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Unilever N.V. 

Weena 455, 3013, Rotterdam, NL 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

HAPPINESS STATION 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед, сладолед со вода, 

замрзнат јогурт, замрзнати кондиторски 

производи  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалак, ресторански услуги имено 

подготвување и служење сладолед и 

други млечни производи, сладолед-торти, 

пецива, кафе, чај и газирани пијалаци за 

консумација во и надвор од просториите, 

услуги на продавница за сладолед  

 

(210) TM  2014/1342 (220) 11/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Association for Better Living and 

Education International 

7065 Hollywood Boulevard, Los Angeles, 

California 90028, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  публикации, имено книги, списанија, 

билтени и весници поврзани со 

рехабилитација од дрога  

кл. 41  образовни услуги, имено, 

обезбедување на предавања, семинари, 

часови и работилници кои се однесуваат 

на рехабилитација од дрога; обука на 

персоналот во обезбедување на грижа при 

рехабилитација од дрога и во водење 

центри за рехабилитација од дрога  

кл. 44  давање на личните услуги на 

поединци, имено услуги за рехабилитација 

од дрога; услуги за рехабилитација од 

дрога понудени на центри за 

рехабилитација од дрога  
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(210) TM  2014/1343 (220) 12/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm, DE 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

MIKADO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  коцки за супи и преливи, супи и 

преливи во прав, говедска чорба (бујон), 

супи, чорби, состојки за супи; готови 

јадења и смрзната храна, која во основа се 

состои од месо и/или риба и/или живина 

и/или дивеч и/или овошје и/или зеленчук; 

млеко и млечни производи  

кл. 30  зачини, состојки за зачини, зачински 

ароми, есенцијални зачини, зачински 

екстракти, зачински билки, зачински 

масла, зачински соли, зачински сосови, 

додатоци за јадење, ароми и состојки за 

додатоци за јадења, ароми и додатоци за 

супи, зачински додатоци за салати, бибер, 

сол за јадење, кечап, сенф, оцет, мајонез, 

сосови, сосови за салати; готови јадења и 

смрзната храна која во основа ја 

сочинуваат тестенини и/или ориз; сутлијаш  

 

(210) TM  2014/1344 (220) 12/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Cipla Limited 

Cipla House, Peninsula Business Park, 

Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, 

400013 Mumbai, Maharashtra, IN 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

Gemcitabine Cipla 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хемиски препарати за медицинска 

употреба, медицински и фармацевтски 

препарати, лекови (за фармацевтска 

намена), витамини и мешавини збогатени 

со прехранбени витамини, хемиски 

препарати за медицинска употреба, 

медицински и фармацевтски препарати, 

лекови (за фармацевтска намена), 

витамини и витамински препарати, храна 

за новороденчиња и инвалиди и диететски 

прехранбени производи  

 

(210) TM  2014/1345 (220) 12/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Cipla Limited 

Cipla House, Peninsula Business Park, 

Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, 

400013 Mumbai, Maharashtra, IN 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

Montelukast Cipla 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хемиски препарати за медицинска 

употреба, медицински и фармацевтски 

препарати; лекови (за фармацевтска 

намена), витамини и мешавини збогатени 

со прехранбени витамини, хемиски 

препарати за медицинска употреба, 

медицински и фармацевтски препарати, 
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лекови (за фармацевтска намена), 

витамини и витамински препарати, храна 

за новороденчиња и инвалиди и диететски 

прехранбени производи  

 

(210) TM  2014/1346 (220) 12/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Ford Motor Company, Incorporated 

in United States of America, Delaware 

One American Road, Dearborn, Michigan 

48126, US 

(740) БИНСО д.о.о. Скопје  

ул Народен фронт 7/4, П Фах 768, 1000 

Скопје 

(540)  

 

FORD 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти; 

лубриканти; масла и масти за 

подмачкување; горива; нехемиски адитиви 

за горива, лубриканти и масти; состави за 

апсорбирање на прашина, за 

навлажување и за сврзување; средства 

како извор на светлина; масла за 

менувачот на брзини (пренос), состави за 

сврзување на прашина, масла за греење и 

осветлување  

 

(210) TM  2014/1347 (220) 12/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Ford Motor Company 

One American Road, Dearborn, Michigan 

48126, US 

(740) БИНСО д.о.о. Скопје  

ул Народен фронт 7/4, П Фах 768, 1000 

Скопје 

(540)  

 

MOTORCRAFT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти; 

лубриканти; масла и масти за 

подмачкување; горива; нехемиски адитиви 

за горива, лубриканти и масти, состави за 

апсорбирање на прашина, за 

навлажнување и за сврзување, средства 

како извор на светлина, масла за пренос; 

масла за менувачот на брзини (пренос); 

состави за сврзување на прашина, масла 

за греење и осветлување  

 

(210) TM  2014/1350 (220) 15/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA also 

trading as SHARP CORPORATION, a 

corporation organized and existing under 

the laws of Japan, Manufactures and 

Merchants of 

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-

8522, JP 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

This is Why 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  електрични правосмукалки за 

домаќинство; електрични правосмукалки 

за индустриски цели; роботизирани 

правосмукалки; електрични автоматски 

правосмукалки (самодвижечки), имено, 

роботи за одржување на домаќинства; 

електрични автоматски правосмукалки 

(самодвижечки), имено, роботи за 

индустриски цели; електрични автоматски 

правосмукалки (самодвижечки), имено 

роботи за чистење на модули на соларни 

келии; електрични машини за перење на 



 

 

166 | С т р а н а   Т р г в о с к и  м а р к и     
 

30 Април 2015 Гласник Бр. 2/2015  

алишта за домаќинство; електрични 

машини за перење на алишта за 

индустриски цели; електрични миксери за 

домаќинство; електрични миксери за 

индустриски цели; електрични блендери за 

домаќинство; соковници со ниска брзина 

за домаќинство; електрични преси за 

овошје за домаќинство; електрични 

цедилки за овошје; вентилатори за 

разладување на воздух; машини за 

перење на садови за домаќинство; 

машини за перење на садови за 

индустриски цели; електрични уреди за 

обработка на храна; електрични машини 

за сечење на храна; машини за сечење на 

месо; машини за мелење на месо  

кл. 11  микробранови печки; електрични 

рерни; клима уреди за домаќинство, 

индустриски цели или автомобили; 

електрични вентилатори; електрични 

вентилациски фенови; електрични греачи; 

прочистувачи на воздух; фрижидери; 

замрзнувачи; фрижидери- замрзнувачи; 

аспиратори за кујни; електрични шпорети; 

брзо загревачки рерни на пареа; брзо 

загревачки рерни на пареа со функција на 

микробранова печка; електрични тостери; 

електрични тостер рерни; електрични 

скари; индукциски апарати за готвење; 

грејни плочи и микробранови печки на 

извлекување; електрични фиоки за 

греење; електрични готвачи за ориз; 

јонизатори за домаќинство или 

индустриски цели; електрични автоматски 

апарати за јонизација (самодвижечки); 

електрични дезодоризирачки апарати со 

јонизирачка функција, кои се користат за 

кациги; апарати за сушење на коса; 

апарати за сушење на коса со јонизирачка 

функција; јонизирачки електрични апарати 

за парење на лице; јонизирачки 

електрични апарати за лице; опрема за 

лице која користи ултразвучни бранови за 

домаќинство; преносливи јонизатори за 

разубавување; освежувачи на воздух кои 

стојат на маса за разубавување; 

јонизирачки и апарати за правење на 

пареа со ЛЕД систем за ноќно 

осветлување; јонизирачки и апарати за 

правење на ефект на влажност за 

разубавување; јонизирачки и апарати за 

правење на пареа за разубавување; 

електрични машини за сушење на 

облека/постелнина за домаќинство; 

апарати за сушење и инсталации со 

јонизирачка функција; уреди за 

осветлување и инструменти со диоди кои 

емитираат светло; апарати и инструменти 

за осветлување; улично осветлување; 

улично осветлување со модули на 

соларни келии; одвлажнувачи; 

навлажнувачи; уреди за прочистување на 

вода за домаќинство; електрични 

диспензери за вода; електрични 

диспензери за топла вода; разладни и/или 

витрини за длабоко замрзнување; 

електрични бокали за вода; електрични 

греачи за вода за домаќинство; 

електрични апарати за туширање кои се 

состојат од греачи за вода и батерии за 

туш; електрични апарати за туширање кои 

се состојат од греачи за вода, батерии за 

туш и пумпи; комплети на школки за 

тоалет со уреди за испирање; електрични 

апарати за греење и сушење за бањи; 

електрични апарати за сушење за бањи; 

плински апарати за греење и сушење за 

бањи; плински апарати за сушење на 

бањи; електрични парни апарати; 

електрични машини за правење на кафе; 

електрични апарати за правење на топли 

сендвичи; електрични фритези; 

електрични уреди за правење на супи; 

електрични уреди за правење на јогурт; 

апарати за правење на леб (мини пекари); 
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електрични чајници; електрични 

дистибутери за топли напитоци  

 

(210) TM  2014/1351 (220) 15/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) NBA Properties, Inc. 

Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, New 

York, New York  10022, US 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) црна, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, покривала за глава  

кл. 41  образование, обезбедување 

обука/настава, забава, спортски и 

културни активности  

 

(210) TM  2014/1360 (220) 16/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, портокалова, светло и темно 

плава 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пелени за деца  

кл. 16  пелени за деца од хартија и 

целулоза, за еднократна употреба  

 

(210) TM  2014/1361 (220) 16/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, светло и темно плава 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пелени за деца  

кл. 16  пелени за деца од хартија и 

целулоза, за еднократна употреба  

 

(210) TM  2014/1362 (220) 16/12/2014 

(442) 30/04/2015 
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(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, зелена, светло и темно плава 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пелени за деца  

кл. 16  пелени за деца од хартија и 

целулоза, за еднократна употреба  

 

(210) TM  2014/1363 (220) 16/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, црвена, светло и темно плава 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пелени за деца  

кл. 16  пелени за деца од хартија и 

целулоза, за еднократна употреба  

 

(210) TM  2014/1364 (220) 16/12/2014 

(442) 30/04/2015 

 (731) Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, тиркизна, светло и темно плава 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пелени за деца  

кл. 16  пелени за деца од хартија и 

целулоза, за еднократна употреба  

 

(210) TM  2014/1367 (220) 17/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Ариљеметал доо Скопје 

ул. Васко Карангелевски бр.23/39, 

Скопје, MK 

(540)  

 

 

(591) сина и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  силикон; средства за отстранување 

'рѓа што не се користат во домаќинството; 
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цемент (масло цемент) [кит]  

кл. 3  одмастувачи што не се користат во 

текот на процесот на производството  

кл. 6  држачи од метал за алати; 

заварување (метални шипки за 

заварување); завртки од метал; јажиња од 

метал; јажиња од метал за ракување со 

товари; клинови [железарија]; куки 

[железарија]; кутии за алати од метал, 

празни; сајла; челични шипки; шајбни; 

шајбни за затварање од метал; шајбни од 

метал; штрафови; штрафови за брави; 

штрафови за спојување од метал за кабли; 

штрафови од метал; штрафови, рамни  

кл. 7  бор-машини (електрични рачни бор-

машини); бургии за дупчење [делови од 

машини]; машини за заварување, 

електрични  

кл. 8  алати за занитнување [рачни алати]; 

алати за сечење [рачни алати]; алати за 

стругање; кит (пиштоли, рачни, за 

истиснување кит); клешти; клешти за 

пробивање [рачни алати]; клешти за шајки; 

ножици за метал [рачни инструменти]; 

рачни алати; шрафцигери;  

кл. 9  апарати за заварување (електричен)  

 

(210) TM  2014/1368 (220) 18/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) BASF Corporation 

100 PARK AVENUE, Florham Park, NJ 

07932, US 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

ВИНГ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на 

бактерии; инсектициди, фунгициди, 

хербициди, пестициди  

 

(210) TM  2014/1369 (220) 17/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) S. C. Johnson & Son, Inc. 

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 

53403-2236, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

PEACEFUL DREAMS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на плевел 

и штетници; инсектициди; средства против 

молци; средства против инсекти; 

фунгициди; родентициди  

 

(210) TM  2014/1370 (220) 17/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) S. C. Johnson & Son, Inc. 

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 

53403-2236, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

Спокојни соништа 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на плевел 

и штетници; инсектициди; средства против 

молци; средства против инсекти; 

фунгициди; родентициди  

 

(210) TM  2014/1372 (220) 18/12/2014 
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(442) 30/04/2015 

(731) Philip Morris Products S..A. 

Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, 2000, CH 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

CROWN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или преработен; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за виткање ваши 

сопствени цигари, тутун за луле, тутун за 

џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек 

(kretek); снус (snus); замени за тутун (не за 

медицински употреби); електронски 

цигари; загреани тутунски производи 

(heated tobacco products); електронски 

уреди кои греат цигари (electronic devices 

that heat cigarettes); артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари (cigarette 

tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун 

(tobacco tins), кутии за цигари, пепелници, 

лули, џебни направи за виткање цигари, 

запалки, кибрити  

 

(210) TM  2014/1373 (220) 18/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Philip Morris Products S..A. 

Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, 2000, CH 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

AQUA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или преработен; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за виткање ваши 

сопствени цигари, тутун за луле, тутун за 

џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек 

(kretek); снус (snus); замени за тутун (не за 

медицински употреби); електронски 

цигари; загреани тутунски производи 

(heated tobacco products); електронски 

уреди кои греат цигари (electronic devices 

that heat cigarettes); артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари (cigarette 

tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун 

(tobacco tins), кутии за цигари, пепелници, 

лули, џебни направи за виткање цигари, 

запалки, кибрити  

 

(210) TM  2014/1374 (220) 18/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Tigre Blanc (Luxembourg) Sarl 

75 Parc d'Activites, L-8308 Mamer, 

Capellen, LU 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

 

(591) црна, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  водка  

 

(210) TM  2014/1375 (220) 18/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Tigre Blanc (Luxembourg) Sarl 

75 Parc d'Activites, L-8308 Mamer, 

Capellen, LU 
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(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

 

(591) црна, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  водка  

 

(210) TM  2014/1376 (220) 18/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Tigre Blanc (Luxembourg) Sarl 

75 Parc d'Activites, L-8308 Mamer, 

Capellen, LU 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

TIGRE BLANC 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  водка  

 

(210) TM  2014/1377 (220) 18/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Tigre Blanc (Luxembourg) Sarl 

75 Parc d'Activites, L-8308 Mamer, 

Capellen, LU 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

 

(591) црна, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  водка  

 

(210) TM  2014/1378 (220) 18/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Tigre Blanc (Luxembourg) Sarl 

75 Parc d'Activites, L-8308 Mamer, 

Capellen, LU 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

 

(591) црна, бела 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 33  водка  

 

(210) TM  2014/1379 (220) 18/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за производство и 

маркетинг Г - М М г - м м доо ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Даме Груев бр.28, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) црна, портокалова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински апарати, мотори 

и погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојки и трансмисиски 

елементи (освен за сувоземни возила), 

земјоделски направи, инкубатори за јајца  

кл. 8  рачни алати и направи, прибор за 

јадење, ладно оружје, жилети  

 

(210) TM  2014/1380 (220) 18/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за производство и 

маркетинг Г - М М г - м м доо ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Даме Груев бр.28, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

(591) црна, жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински апарати, мотори 

и погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојки и трансмисиски 

елементи (освен за сувоземни возила), 

земјоделски направи, инкубатори за јајца  

кл. 8  рачни алати и направи, прибор за 

јадење, ладно оружје, жилети  

 

(210) TM  2014/1381 (220) 18/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за производство и 

маркетинг Г - М М г - м м доо ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Даме Груев бр.28, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) сина, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински апарати, мотори 

и погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојки и трансмисиски 

елементи (освен за сувоземни возила), 

земјоделски направи, инкубатори за јајца  

кл. 8  рачни алати и направи, прибор за 

јадење, ладно оружје, жилети  

 

(210) TM  2014/1382 (220) 18/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за производство и 

маркетинг Г - М М г - м м доо ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Даме Груев бр.28, Скопје, MK 
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(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) црна, жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински апарати, мотори 

и погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојки и трансмисиски 

елементи (освен за сувоземни возила), 

земјоделски направи, инкубатори за јајца  

кл. 8  рачни алати и направи, прибор за 

јадење, ладно оружје, жилети  

 

(210) TM  2014/1385 (220) 19/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Delta Electronics Inc. 

186 Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei 114, 

TW 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црна и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за копнени 

возила); машински елементи за спојување 

и пренос (освен за 4 копнени возила)  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци; 

дискови за снимање; ДВД и други 

дигитални рекордери; машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци, 

компјутери; комјутерски софтвер; сите 

погоре наведени, кои не вклучуваат 

апарати за инсталација за безбедносни 

цели повразно со електрични конструкции, 

како што се осигурачи и не вклучуваат 

инсталациска опрема за контрола на 

електрични конструкции, како што се 

осигурачи и штекери  

кл. 11  апарати за разладување, сушење, 

вентилација и климатизација; постројки за 

осветлување и инсталации, имено, 

индустриски светла, земјоделски светла, 

светла за риболов, светла за панели, 

модули за осветлување, конзерви за 

освелтување, медицински светла, светла 

за домашна нега, рефлектори и светла за 

архитектура; улични светла; сијалици; 

проектори; светла за празнична 

декорација; флуоресцентни цевки за 

осветлување; апарати за осветлување за 

возила; цевки за освелтување; сигурносни 

лампи; факели; автомобилски светла; 

џебни ламби  

 

(210) TM  2014/1390 (220) 19/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(300) 433398  15/09/2014  PL 

(731) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchatel, CH 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или преработен; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за виткање ваши 

сопствени цигари, тутун за луле, тутун за 

џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек 

(kretek); снус (snus); замени за тутун (не за 

медицински употреби); електронски 

цигари; загреани тутунски производи 

(heated tobacco products); електронски 

уреди кои греат цигари (electronic devices 

that heat cigarettes); артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари (cigarette 

tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун 

(tobacco tins), кутии за цигари, пепелници, 

лули, џебни направи за виткање цигари, 

запалки, кибрити  

 

(210) TM  2014/1391 (220) 19/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Друштво за трговија и услуги 

Мелон Солушнс ДООЕЛ Скопје 

ул.Франклин Рузвелт бр.19 кат 3, 

Скопје, MK 

(740) ЈЕЛА БОШКОВИЌ ОГЊАНОСКА, 

АДВОКАТ  

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

(540)  

 
(591) циан, бела и црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални 

материјали за железнички шини; 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални 

предмети; метални цевки; каси; производи 

од обичен метал што не се вклучени во 

другите класи; руди  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кнематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; 

асфалт, катран и битумен, неметални 

преносни конструкции; споменици што не 

се од метал  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 38  телекомуникации  

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

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2014/1393 (220) 22/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Здружение на производители и 

извозници на вино и други пијалоци и 

производите од грозје „Вина од 

Македонија“ 

ул.810 б.б., 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

WINES of Macedonia (во 

изглед) 

(591) бела, црна, портокалова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вина  

 

(210) TM  2014/1394 (220) 22/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Здружение на производители и 

извозници на вино и други пијалоци и 

производите од грозје „Вина од 

Македонија“ 

ул.810 б.б., 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) бела, црна, црвена, портокалова, 

зелена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вина  

 

(210) TM  2014/1395 (220) 22/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или преработен; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за виткање ваши 

сопствени цигари, тутун за луле, тутун за 

џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек 

(kretek); снус (snus); замени за тутун (не за 

медицински употреби); електронски 

цигари; загреани тутунски производи 

(heated tobacco products); електронски 

уреди кои греат цигари (electronic devices 

that heat cigarettes); артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари (cigarette 

tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун 

(tobacco tins), кутии за цигари, пепелници, 



 

 

176 | С т р а н а   Т р г в о с к и  м а р к и     
 

30 Април 2015 Гласник Бр. 2/2015  

лули, џебни направи за виткање цигари, 

запалки, кибрити  

 

(210) TM  2014/1396 (220) 22/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или преработен; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за виткање ваши 

сопствени цигари, тутун за луле, тутун за 

џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек 

(kretek); снус (snus); замени за тутун (не за 

медицински употреби); електронски 

цигари; загреани тутунски производи 

(heated tobacco products); електронски 

уреди кои греат цигари (electronic devices 

that heat cigarettes); артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари (cigarette 

tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун 

(tobacco tins), кутии за цигари, пепелници, 

лули, џебни направи за виткање цигари, 

запалки, кибрити  

 

(210) TM  2014/1397 (220) 22/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или преработен; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за виткање ваши 

сопствени цигари, тутун за луле, тутун за 

џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек 

(kretek); снус (snus); замени за тутун (не за 

медицински употреби); електронски 

цигари; загреани тутунски производи 

(heated tobacco products); електронски 

уреди кои греат цигари (electronic devices 

that heat cigarettes); артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари (cigarette 

tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун 

(tobacco tins), кутии за цигари, пепелници, 

лули, џебни направи за виткање цигари, 

запалки, кибрити  

 

(210) TM  2014/1406 (220) 23/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Abbott Laboratories 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 

Illinois 60064, US 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

ABBOTT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образование и обука; работилници 

и семинари и наставни материјали кои се 

дистрибутираат на истите, како и во 

областа на исхраната и во употребата, 

работата и практичниот развој на 

офталмолошки хируршки системи и уреди 
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што се користат со тоа; уредување и 

спроведување на колоквиуми, 

конференции, конгреси и симпозиуми; 

спортски и културни активности  

кл. 44  медицински услуги, вклучивајќи и 

медицински услуги за дијагноза на 

состојби на човечкото тело; обезбедување 

информации во областа на медицинската 

дијагностика; третирање на очни болести и 

состојби; офтамолошка операција; ласик и 

други хируршки постапки за корекција и 

подобрување на видот; обезбедување 

интернет вебсајт за медицински 

професионалци и медицински пациенти со 

информации за офтамолошки медицински 

уреди; дијагноза и третмани  

кл. 45  програми за промовирање на 

глобално граѓанство и корпоративна 

општествена одговорност кои 

промовираат иновација, наука, пристап до 

здрвствена нега, вклученост на 

заедницата, заштита на животната 

средина, добросостојба и здравје  

 

(210) TM  2014/1407 (220) 23/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Kitbag Limited 

2 Gregory Street, Hyde, Cheshire, SK14 

4TH, UK 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

KITBAG 

 (551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  малопродажни и големопродажни 

услуги во врска со спортска опрема, 

облека, обувки, капи, печатени материјали  

 

(210) TM  2014/1421 (220) 26/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Здружение ТАНЦОВ СПОРТСКИ 

КЛУБ РИТАМ ПЛУС Скопје 

ул.„Мито Хаџивасилев - Јасмин“ 

бр.38/4,, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) виолетова, зелена, црна, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2014/1422 (220) 26/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) НЕНИКО ДООЕЛ Љубиша 

ул.Фазанерија бр.96, Гостивар, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

NUGY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао,  шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од житo, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед, мед, меласa, 

квасец, прашок за печење; сол, сенф, 

оцет, сосови (мирудии), мирудии, мраз  

кл. 32  пиво; минералнa и сода-вода и 

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

препарати за производство на пијалоци  

 

(210) TM  2014/1423 (220) 26/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) НЕНИКО ДООЕЛ Љубиша 

ул.Фазанерија бр.96, Гостивар, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

B2 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од житo, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласa, 

квасец, прашок за печење: сол, сенф, 

оцет, сосови (мирудии), мирудии, мраз  

кл. 32  пиво; минералнa и сода вода и 

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и  овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

 

(210) TM  2014/1424 (220) 26/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) НЕНИКО ДООЕЛ Љубиша 

ул.Фазанерија бр.96, Гостивар, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

PAPAS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од житo, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласa, 

квасец, прашок за печење; сол, сенф, 

оцет, сосови (мирудии), мирудии, мраз  

кл. 32  пиво; минералнa и сода-вода и 

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и  овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

 

(210) TM  2014/1425 (220) 26/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Abbott Laboratories 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 

Illinois 60064, US 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

 

(591) црна, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образование и обука; работилници 

и семинари и наставни материјали кои се 

дистрибуираат на истите, како и во 

областа на исхраната и во употребата, 

работата и практичниот развој на 

офтамолошки хируршки системи и уреди 

што се користат со тоа; уредување и 

спроведување на колоквиуми, 

конференции, конгреси и симпозиуми; 

спортски и културни активности  

кл. 44  медицински услуги, вклучувајќи и 

медицински услуги за дијагноза на 

состојби на човечкото тело; обезбедување 

информации во областа на медицинската 

дијагностика; третирање на очни болести и 

состојби; офтамолошка операција; ласик и 
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други хируршки постапки за корекција и 

подобрување на видот; обезбедување 

интернет вебсајт за медицински 

професионалци и медицински пациенти со 

информации за офтамолошки медицински 

уреди; дијагноза и третман  

кл. 45  програми за промовирање на 

глобално граѓанство и корпоативна 

општествена одговорност кои 

промовираат иновација, наука, пристап до 

здравствена нега, вклученост на 

заедницата, заштита на животната 

средина, добросотојба и здравје  

 

(210) TM  2014/1426 (220) 29/12/2014 

(442) 30/04/2015 

(731) Божилова Ковачевиќ Жаклина and 

Василевска Верица 

ул. Пушкинова 7/3-27, Скопје, MK and ул. 

Мито Хаџивасилев - Јасмин бр. 38/4, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) виолетова, зелена, црна, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

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

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

 

(510) (210) 

1 TM 2013/0690 

1 TM 2014/0714 

1 TM 2014/1129 

1 TM 2014/1185 

1 TM 2014/1232 

1 TM 2014/1243 

1 TM 2014/1244 

1 TM 2014/1245 

1 TM 2014/1246 

1 TM 2014/1253 

1 TM 2014/1327 

1 TM 2014/1367 

2 TM 2014/0714 

3 TM 2013/0435 

3 TM 2013/0436 

3 TM 2013/0437 

3 TM 2013/0669 

3 TM 2014/0984 

3 TM 2014/0985 

3 TM 2014/1056 

3 TM 2014/1131 

3 TM 2014/1132 

3 TM 2014/1194 

3 TM 2014/1223 

3 TM 2014/1259 

3 TM 2014/1264 

3 TM 2014/1272 

3 TM 2014/1302 

3 TM 2014/1309 

3 TM 2014/1367 

4 TM 2013/0690 

4 TM 2014/1047 

4 TM 2014/1049 

4 TM 2014/1054 

4 TM 2014/1071 

4 TM 2014/1243 

4 TM 2014/1244 

4 TM 2014/1245 

4 TM 2014/1246 

4 TM 2014/1262 

4 TM 2014/1346 

4 TM 2014/1347 

5 TM 2013/0543 

5 TM 2013/0544 

5 TM 2013/0569 

5 TM 2013/0640 

5 TM 2013/0664 

5 TM 2013/0665 

5 TM 2013/0666 

5 TM 2013/0684 

5 TM 2013/0823 

5 TM 2013/1155 

5 TM 2014/0564 

5 TM 2014/0568 

5 TM 2014/0773 

5 TM 2014/0984 

5 TM 2014/0985 

5 TM 2014/0992 

5 TM 2014/0993 

5 TM 2014/1052 

5 TM 2014/1128 

5 TM 2014/1129 

5 TM 2014/1140 

5 TM 2014/1185 

5 TM 2014/1189 

5 TM 2014/1190 

5 TM 2014/1205 

5 TM 2014/1206 

5 TM 2014/1207 

5 TM 2014/1208 

5 TM 2014/1210 

5 TM 2014/1211 

5 TM 2014/1215 

5 TM 2014/1216 

5 TM 2014/1217 

5 TM 2014/1218 

5 TM 2014/1232 

5 TM 2014/1235 

5 TM 2014/1236 

5 TM 2014/1237 

5 TM 2014/1248 

5 TM 2014/1249 

5 TM 2014/1250 

5 TM 2014/1265 

5 TM 2014/1267 

5 TM 2014/1271 

5 TM 2014/1272 

5 TM 2014/1274 

5 TM 2014/1275 

5 TM 2014/1276 

5 TM 2014/1277 

5 TM 2014/1278 

5 TM 2014/1287 

5 TM 2014/1288 

5 TM 2014/1289 

5 TM 2014/1290 

5 TM 2014/1291 

5 TM 2014/1292 

5 TM 2014/1301 

5 TM 2014/1302 

5 TM 2014/1312 

5 TM 2014/1327 

5 TM 2014/1344 

5 TM 2014/1345 

5 TM 2014/1360 

5 TM 2014/1361 

5 TM 2014/1362 
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5 TM 2014/1363 

5 TM 2014/1364 

5 TM 2014/1368 

5 TM 2014/1369 

5 TM 2014/1370 

6 TM 2014/1065 

6 TM 2014/1367 

6 TM 2014/1391 

7 TM 2013/0661 

7 TM 2014/1068 

7 TM 2014/1243 

7 TM 2014/1244 

7 TM 2014/1245 

7 TM 2014/1246 

7 TM 2014/1350 

7 TM 2014/1367 

7 TM 2014/1379 

7 TM 2014/1380 

7 TM 2014/1381 

7 TM 2014/1382 

7 TM 2014/1385 

8 TM 2014/0126 

8 TM 2014/1184 

8 TM 2014/1270 

8 TM 2014/1367 

8 TM 2014/1379 

8 TM 2014/1380 

8 TM 2014/1381 

8 TM 2014/1382 

9 TM 2014/0452 

9 TM 2014/1053 

9 TM 2014/1065 

9 TM 2014/1127 

9 TM 2014/1171 

9 TM 2014/1196 

9 TM 2014/1219 

9 TM 2014/1243 

9 TM 2014/1244 

9 TM 2014/1245 

9 TM 2014/1246 

9 TM 2014/1252 

9 TM 2014/1261 

9 TM 2014/1285 

9 TM 2014/1300 

9 TM 2014/1367 

9 TM 2014/1385 

9 TM 2014/1391 

10 TM 2013/0543 

10 TM 2013/0544 

10 TM 2014/0984 

10 TM 2014/0985 

10 TM 2014/1053 

10 TM 2014/1149 

10 TM 2014/1248 

10 TM 2014/1249 

10 TM 2014/1250 

11 TM 2013/0116 

11 TM 2013/0661 

11 TM 2014/1065 

11 TM 2014/1068 

11 TM 2014/1243 

11 TM 2014/1244 

11 TM 2014/1245 

11 TM 2014/1246 

11 TM 2014/1350 

11 TM 2014/1385 

12 TM 2014/0689 

12 TM 2014/0690 

12 TM 2014/0691 

12 TM 2014/0692 

12 TM 2014/0693 

12 TM 2014/0696 

12 TM 2014/0717 

12 TM 2014/1201 

12 TM 2014/1202 

12 TM 2014/1203 

12 TM 2014/1204 

12 TM 2014/1224 

12 TM 2014/1225 

12 TM 2014/1226 

12 TM 2014/1227 

12 TM 2014/1228 

12 TM 2014/1229 

12 TM 2014/1230 

14 TM 2013/0695 

14 TM 2014/0579 

14 TM 2014/0580 

14 TM 2014/1053 

14 TM 2014/1057 

14 TM 2014/1058 

14 TM 2014/1059 

14 TM 2014/1060 

14 TM 2014/1196 

14 TM 2014/1332 

14 TM 2014/1335 

16 TM 2013/0661 

16 TM 2013/0690 

16 TM 2013/1219 

16 TM 2014/0256 

16 TM 2014/1063 

16 TM 2014/1074 

16 TM 2014/1214 

16 TM 2014/1254 

16 TM 2014/1285 

16 TM 2014/1287 

16 TM 2014/1288 

16 TM 2014/1289 

16 TM 2014/1290 

16 TM 2014/1291 

16 TM 2014/1292 

16 TM 2014/1298 

16 TM 2014/1299 

16 TM 2014/1300 

16 TM 2014/1342 

16 TM 2014/1360 

16 TM 2014/1361 

16 TM 2014/1362 

16 TM 2014/1363 

16 TM 2014/1364 

17 TM 2014/1065 

18 TM 2014/0579 

18 TM 2014/0580 

18 TM 2014/1196 

18 TM 2014/1281 

18 TM 2014/1282 

18 TM 2014/1334 

18 TM 2014/1336 

19 TM 2013/0116 

19 TM 2014/0714 

19 TM 2014/1285 

19 TM 2014/1391 

20 TM 2014/0749 



 
 

182 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

30 Април 2015 Гласник Бр. 2/2015  

20 TM 2014/0750 

20 TM 2014/0916 

20 TM 2014/1073 

20 TM 2014/1163 

20 TM 2014/1263 

21 TM 2013/0661 

21 TM 2014/0916 

21 TM 2014/1068 

21 TM 2014/1262 

24 TM 2013/1137 

24 TM 2014/0430 

25 TM 2013/1137 

25 TM 2014/0392 

25 TM 2014/0430 

25 TM 2014/0579 

25 TM 2014/0580 

25 TM 2014/1046 

25 TM 2014/1053 

25 TM 2014/1061 

25 TM 2014/1143 

25 TM 2014/1177 

25 TM 2014/1196 

25 TM 2014/1281 

25 TM 2014/1282 

25 TM 2014/1351 

27 TM 2013/1137 

28 TM 2013/0522 

28 TM 2014/0579 

28 TM 2014/0580 

28 TM 2014/1254 

28 TM 2014/1298 

28 TM 2014/1299 

28 TM 2014/1337 

29 TM 2011/0983 

29 TM 2011/0984 

29 TM 2011/0985 

29 TM 2011/0986 

29 TM 2011/0987 

29 TM 2012/0129 

29 TM 2013/0427 

29 TM 2013/0428 

29 TM 2013/0429 

29 TM 2013/0430 

29 TM 2013/1155 

29 TM 2014/0288 

29 TM 2014/0289 

29 TM 2014/0679 

29 TM 2014/0680 

29 TM 2014/1062 

29 TM 2014/1079 

29 TM 2014/1131 

29 TM 2014/1132 

29 TM 2014/1164 

29 TM 2014/1212 

29 TM 2014/1213 

29 TM 2014/1251 

29 TM 2014/1268 

29 TM 2014/1301 

29 TM 2014/1302 

29 TM 2014/1310 

29 TM 2014/1343 

30 TM 2011/0983 

30 TM 2011/0984 

30 TM 2011/0985 

30 TM 2011/0986 

30 TM 2011/0987 

30 TM 2013/0685 

30 TM 2013/0795 

30 TM 2013/0855 

30 TM 2013/0856 

30 TM 2013/0858 

30 TM 2013/0866 

30 TM 2013/1155 

30 TM 2014/0641 

30 TM 2014/0899 

30 TM 2014/0998 

30 TM 2014/0999 

30 TM 2014/1000 

30 TM 2014/1008 

30 TM 2014/1062 

30 TM 2014/1067 

30 TM 2014/1122 

30 TM 2014/1123 

30 TM 2014/1124 

30 TM 2014/1125 

30 TM 2014/1126 

30 TM 2014/1131 

30 TM 2014/1132 

30 TM 2014/1141 

30 TM 2014/1142 

30 TM 2014/1164 

30 TM 2014/1169 

30 TM 2014/1170 

30 TM 2014/1198 

30 TM 2014/1238 

30 TM 2014/1239 

30 TM 2014/1251 

30 TM 2014/1268 

30 TM 2014/1301 

30 TM 2014/1302 

30 TM 2014/1341 

30 TM 2014/1343 

30 TM 2014/1422 

30 TM 2014/1423 

30 TM 2014/1424 

31 TM 2014/1062 

31 TM 2014/1131 

31 TM 2014/1132 

31 TM 2014/1155 

31 TM 2014/1156 

31 TM 2014/1157 

31 TM 2014/1158 

31 TM 2014/1159 

31 TM 2014/1160 

31 TM 2014/1164 

32 TM 2013/0345 

32 TM 2013/0527 

32 TM 2013/1155 

32 TM 2014/0564 

32 TM 2014/0568 

32 TM 2014/1131 

32 TM 2014/1132 

32 TM 2014/1155 

32 TM 2014/1156 

32 TM 2014/1157 

32 TM 2014/1158 

32 TM 2014/1159 

32 TM 2014/1160 

32 TM 2014/1241 

32 TM 2014/1242 

32 TM 2014/1268 

32 TM 2014/1301 
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32 TM 2014/1422 

32 TM 2014/1423 

32 TM 2014/1424 

33 TM 2013/0502 

33 TM 2013/0718 

33 TM 2014/0698 

33 TM 2014/1131 

33 TM 2014/1132 

33 TM 2014/1374 

33 TM 2014/1375 

33 TM 2014/1376 

33 TM 2014/1377 

33 TM 2014/1378 

33 TM 2014/1393 

33 TM 2014/1394 

34 TM 2014/0023 

34 TM 2014/1044 

34 TM 2014/1045 

34 TM 2014/1131 

34 TM 2014/1132 

34 TM 2014/1372 

34 TM 2014/1373 

34 TM 2014/1390 

34 TM 2014/1395 

34 TM 2014/1396 

34 TM 2014/1397 

35 TM 2012/1253 

35 TM 2013/0028 

35 TM 2013/0029 

35 TM 2013/0116 

35 TM 2013/0661 

35 TM 2013/0690 

35 TM 2013/0695 

35 TM 2013/0866 

35 TM 2013/0879 

35 TM 2013/1219 

35 TM 2013/1248 

35 TM 2014/0023 

35 TM 2014/0256 

35 TM 2014/0384 

35 TM 2014/0430 

35 TM 2014/0452 

35 TM 2014/0475 

35 TM 2014/0585 

35 TM 2014/0689 

35 TM 2014/0690 

35 TM 2014/0691 

35 TM 2014/0692 

35 TM 2014/0693 

35 TM 2014/0696 

35 TM 2014/0698 

35 TM 2014/0717 

35 TM 2014/0749 

35 TM 2014/0750 

35 TM 2014/0899 

35 TM 2014/0916 

35 TM 2014/0934 

35 TM 2014/0984 

35 TM 2014/0985 

35 TM 2014/1011 

35 TM 2014/1033 

35 TM 2014/1041 

35 TM 2014/1044 

35 TM 2014/1045 

35 TM 2014/1047 

35 TM 2014/1051 

35 TM 2014/1054 

35 TM 2014/1057 

35 TM 2014/1058 

35 TM 2014/1059 

35 TM 2014/1060 

35 TM 2014/1064 

35 TM 2014/1065 

35 TM 2014/1066 

35 TM 2014/1067 

35 TM 2014/1069 

35 TM 2014/1071 

35 TM 2014/1072 

35 TM 2014/1073 

35 TM 2014/1074 

35 TM 2014/1075 

35 TM 2014/1076 

35 TM 2014/1077 

35 TM 2014/1098 

35 TM 2014/1130 

35 TM 2014/1131 

35 TM 2014/1132 

35 TM 2014/1143 

35 TM 2014/1150 

35 TM 2014/1180 

35 TM 2014/1191 

35 TM 2014/1192 

35 TM 2014/1196 

35 TM 2014/1214 

35 TM 2014/1243 

35 TM 2014/1244 

35 TM 2014/1245 

35 TM 2014/1246 

35 TM 2014/1254 

35 TM 2014/1259 

35 TM 2014/1262 

35 TM 2014/1264 

35 TM 2014/1266 

35 TM 2014/1281 

35 TM 2014/1282 

35 TM 2014/1284 

35 TM 2014/1286 

35 TM 2014/1298 

35 TM 2014/1299 

35 TM 2014/1300 

35 TM 2014/1302 

35 TM 2014/1307 

35 TM 2014/1330 

35 TM 2014/1391 

35 TM 2014/1407 

36 TM 2013/0028 

36 TM 2013/0029 

36 TM 2014/0696 

36 TM 2014/0934 

36 TM 2014/1054 

36 TM 2014/1071 

36 TM 2014/1131 

36 TM 2014/1132 

36 TM 2014/1243 

36 TM 2014/1244 

36 TM 2014/1245 

36 TM 2014/1246 

36 TM 2014/1258 

36 TM 2014/1300 

36 TM 2014/1307 

36 TM 2014/1330 

36 TM 2014/1391 
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37 TM 2013/0661 

37 TM 2014/0012 

37 TM 2014/0714 

37 TM 2014/1033 

37 TM 2014/1041 

37 TM 2014/1047 

37 TM 2014/1049 

37 TM 2014/1131 

37 TM 2014/1132 

37 TM 2014/1220 

37 TM 2014/1243 

37 TM 2014/1244 

37 TM 2014/1245 

37 TM 2014/1246 

37 TM 2014/1391 

38 TM 2014/0384 

38 TM 2014/1041 

38 TM 2014/1051 

38 TM 2014/1075 

38 TM 2014/1076 

38 TM 2014/1077 

38 TM 2014/1127 

38 TM 2014/1131 

38 TM 2014/1132 

38 TM 2014/1192 

38 TM 2014/1243 

38 TM 2014/1244 

38 TM 2014/1245 

38 TM 2014/1246 

38 TM 2014/1266 

38 TM 2014/1300 

38 TM 2014/1391 

39 TM 2013/0439 

39 TM 2013/0661 

39 TM 2014/0023 

39 TM 2014/1013 

39 TM 2014/1033 

39 TM 2014/1060 

39 TM 2014/1131 

39 TM 2014/1132 

39 TM 2014/1243 

39 TM 2014/1244 

39 TM 2014/1245 

39 TM 2014/1246 

39 TM 2014/1273 

39 TM 2014/1300 

39 TM 2014/1303 

40 TM 2013/0695 

40 TM 2013/1219 

40 TM 2014/0256 

40 TM 2014/1033 

40 TM 2014/1054 

40 TM 2014/1071 

40 TM 2014/1073 

40 TM 2014/1131 

40 TM 2014/1132 

40 TM 2014/1243 

40 TM 2014/1244 

40 TM 2014/1245 

40 TM 2014/1246 

41 TM 2013/0690 

41 TM 2013/1219 

41 TM 2014/0984 

41 TM 2014/1013 

41 TM 2014/1074 

41 TM 2014/1075 

41 TM 2014/1076 

41 TM 2014/1077 

41 TM 2014/1127 

41 TM 2014/1131 

41 TM 2014/1132 

41 TM 2014/1182 

41 TM 2014/1191 

41 TM 2014/1192 

41 TM 2014/1214 

41 TM 2014/1222 

41 TM 2014/1247 

41 TM 2014/1316 

41 TM 2014/1317 

41 TM 2014/1318 

41 TM 2014/1319 

41 TM 2014/1320 

41 TM 2014/1330 

41 TM 2014/1342 

41 TM 2014/1351 

41 TM 2014/1406 

41 TM 2014/1421 

41 TM 2014/1425 

41 TM 2014/1426 

42 TM 2013/1219 

42 TM 2014/0384 

42 TM 2014/0689 

42 TM 2014/0690 

42 TM 2014/0691 

42 TM 2014/0692 

42 TM 2014/0693 

42 TM 2014/0714 

42 TM 2014/0717 

42 TM 2014/1051 

42 TM 2014/1131 

42 TM 2014/1132 

42 TM 2014/1171 

42 TM 2014/1180 

42 TM 2014/1220 

42 TM 2014/1243 

42 TM 2014/1244 

42 TM 2014/1245 

42 TM 2014/1246 

42 TM 2014/1300 

42 TM 2014/1391 

43 TM 2013/0439 

43 TM 2013/0502 

43 TM 2013/0795 

43 TM 2013/0866 

43 TM 2014/0585 

43 TM 2014/0586 

43 TM 2014/1013 

43 TM 2014/1067 

43 TM 2014/1131 

43 TM 2014/1132 

43 TM 2014/1181 

43 TM 2014/1198 

43 TM 2014/1221 

43 TM 2014/1231 

43 TM 2014/1251 

43 TM 2014/1266 

43 TM 2014/1268 

43 TM 2014/1269 

43 TM 2014/1305 

43 TM 2014/1306 

43 TM 2014/1311 

43 TM 2014/1316 
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43 TM 2014/1317 

43 TM 2014/1318 

43 TM 2014/1319 

43 TM 2014/1320 

43 TM 2014/1341 

44 TM 2013/0691 

44 TM 2014/0984 

44 TM 2014/1121 

44 TM 2014/1191 

44 TM 2014/1313 

44 TM 2014/1342 

44 TM 2014/1406 

44 TM 2014/1425 

45 TM 2013/1219 

45 TM 2014/1066 

45 TM 2014/1069 

45 TM 2014/1098 

45 TM 2014/1406 

45 TM 2014/1425 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

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

(731) (210) 

Abbott Laboratories MK/T/ 2014/1406 

Abbott Laboratories MK/T/ 2014/1425 

Amgen Inc. (Delaware corporation) MK/T/ 2014/1235 

Amgen Inc. (Delaware corporation) MK/T/ 2014/1236 

Amgen Inc. (Delaware corporation) MK/T/ 2014/1237 

Association for Better Living and Education International MK/T/ 2014/1342 

BASF Agro B.V, Arnhem (NL) MK/T/ 2014/1327 

BASF Agro B.V. Arnhem (NL) MK/T/ 2014/1267 

BASF Corporation MK/T/ 2014/1368 

BASF SE MK/T/ 2014/1128 

BASF SE MK/T/ 2014/1129 

BASF SE MK/T/ 2014/1185 

BASF SE MK/T/ 2014/1232 

Bujar Morina MK/T/ 2014/1309 

Bunge Novenyolajipari Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag MK/T/ 2014/1079 

Caterpillar Inc. MK/T/ 2014/579 

Caterpillar Inc. MK/T/ 2014/580 

Caterpillar Inc. MK/T/ 2014/1332 

Caterpillar Inc. MK/T/ 2014/1334 

Caterpillar Inc. MK/T/ 2014/1335 

Caterpillar Inc. MK/T/ 2014/1336 

Caterpillar Inc. MK/T/ 2014/1337 

CHIPSTAR Sh.p.k. MK/T/ 2013/685 

Cipla Limited MK/T/ 2014/1205 

Cipla Limited MK/T/ 2014/1206 

Cipla Limited MK/T/ 2014/1207 

Cipla Limited MK/T/ 2014/1208 

Cipla Limited MK/T/ 2014/1344 

Cipla Limited MK/T/ 2014/1345 

Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation MK/T/ 2014/1194 
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Delta Electronics Inc. MK/T/ 2014/1385 

Deva Holding A.S. MK/T/ 2014/1210 

Deva Holding A.S. MK/T/ 2013/664 

Deva Holding A.S. MK/T/ 2013/665 

Deva Holding A.S. MK/T/ 2013/666 

Discovery Communications, LLC MK/T/ 2014/1127 

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws 
of the State of New Jersey 

MK/T/ 2013/690 

Ford Motor Company MK/T/ 2014/1347 

Ford Motor Company, Incorporated in United States of America, Delaware MK/T/ 2014/1346 

General Mills Inc. (a Delaware Corporation) MK/T/ 2014/1008 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing 
under the laws of the State of  Delaware 

MK/T/ 2014/1203 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing 
under the laws of the State of  Delaware  

MK/T/ 2014/1201 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing 
under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2014/1204 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing 
under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2014/1224 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing 
under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2014/1225 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing 
under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2014/1226 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing 
under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2014/1227 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing 
under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2014/1228 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing 
under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2014/1229 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing 
under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2014/1230 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing 
under the laws of the State of Delaware  

MK/T/ 2014/1202 

Glaxo Group Limited MK/T/ 2014/1140 

GRASTA TRADING LIMITED MK/T/ 2014/1054 

GRASTA TRADING LIMITED MK/T/ 2014/1071 

GRENDENE S.A. MK/T/ 2014/1046 

Gulf International Lubricants, Ltd. MK/T/ 2014/475 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/1248 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/1249 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/1250 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/1312 

Intel Corporation MK/T/ 2014/1053 

Kahlua AG MK/T/ 2013/718 

Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc. MK/T/ 2014/1251 

Kitbag Limited MK/T/ 2014/1407 

K-Swiss Inc. (a company organized and existing under the laws of the State of 
Delaware) 

MK/T/ 2014/1061 

LAINCO, S.A. MK/T/ 2014/1274 

LAINCO, S.A. MK/T/ 2014/1275 
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LAINCO, S.A. MK/T/ 2014/1276 

LAINCO, S.A. MK/T/ 2014/1277 

LAINCO, S.A. MK/T/ 2014/1278 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/ 2014/1343 

LINETTE HELLAS SA MK/T/ 2014/1272 

ManpowerGroup Inc. MK/T/ 2014/1286 

MasterCard International Incorporated MK/T/ 2014/1300 

McDonald's Corporation MK/T/ 2014/1268 

Michael Kors (Switzerland) International GmbH MK/T/ 2014/1196 

MN PHARMACEUTICALS MK/T/ 2013/823 

Monster energy company, a Delaware corporation MK/T/ 2014/564 

Monster energy company, a Delaware corporation MK/T/ 2014/568 

NBA Properties, Inc. MK/T/ 2014/1351 

Neocom S.A. MK/T/ 2014/1219 

NOVARTIS AG MK/T/ 2014/1271 

Novo Nordisk A/S  MK/T/ 2014/1149 

OLX B.V. MK/T/ 2014/452 

Orpha - Devel Handels und Vertribes GmbH MK/T/ 2013/543 

Orpha - Devel Handels und Vertribes GmbH MK/T/ 2013/544 

Osel ilac Sanayi Tic. A.S. MK/T/ 2014/1211 

PHARMATEX ITALIA MK/T/ 2013/640 

Philip Morris Brands Sarl MK/T/ 2014/1390 

Philip Morris Products S..A. MK/T/ 2014/1372 

Philip Morris Products S..A. MK/T/ 2014/1373 

Philip Morris Products S.A. MK/T/ 2014/1395 

Philip Morris Products S.A. MK/T/ 2014/1396 

Philip Morris Products S.A. MK/T/ 2014/1397 

Piramal Critical Care MK/T/ 2013/569 

PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a corporation organized and existing under the 
laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2014/1285 

RAM DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI MK/T/ 2014/1130 

RAM DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI MK/T/ 2014/1131 

RAM DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI MK/T/ 2014/1132 

Razer (Asia-Pacific) Pte.Ltd. MK/T/ 2014/1252 

S. C. Johnson & Son, Inc. MK/T/ 2014/1369 

S. C. Johnson & Son, Inc. MK/T/ 2014/1370 

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S. and SANOVEL ILAC SANAYI VE 
TICARET A.S. 

MK/T/ 2014/1052 

SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP CORPORATION, a 
corporation organized and existing under the laws of Japan, Manufactures and 
Merchants of 

MK/T/ 2014/1350 

SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG MK/T/ 2014/1047 

SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG MK/T/ 2014/1049 

SHULTON, INC. MK/T/ 2014/1223 

SHULTON, INC. MK/T/ 2014/1056 

SODILAC a French societe par actions simplifiee MK/T/ 2013/1155 

SODILAC a French societe par actions simplifiee MK/T/ 2014/1301 
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Tally Weijl Holding AG MK/T/ 2012/662 

Taylor Made Golf Company, Inc.  MK/T/ 2013/522 

THE GILLETTE COMPANY MK/T/ 2014/1184 

THE GILLETTE COMPANY MK/T/ 2014/126 

THE GILLETTE COMPANY MK/T/ 2014/1270 

The International Association of Lions Clubs MK/T/ 2014/1330 

Tigre Blanc (Luxembourg) Sarl MK/T/ 2014/1374 

Tigre Blanc (Luxembourg) Sarl MK/T/ 2014/1375 

Tigre Blanc (Luxembourg) Sarl MK/T/ 2014/1376 

Tigre Blanc (Luxembourg) Sarl MK/T/ 2014/1377 

Tigre Blanc (Luxembourg) Sarl MK/T/ 2014/1378 

UNI-CHARM CORPORATION (Japanese corporation) MK/T/ 2014/773 

Unilever N.V. MK/T/ 2014/1341 

Western Digital Technologies, Inc. MK/T/ 2014/1261 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2014/641 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2014/998 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2014/999 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2014/1000 

АД Жито Прилеп MK/T/ 2014/1238 

АД Жито Прилеп MK/T/ 2014/1239 

АДИНГ АД  Скопје MK/T/ 2014/714 

АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ MK/T/ 2014/1307 

Анастасовски Димитар MK/T/ 2013/1248 

Ариљеметал доо Скопје MK/T/ 2014/1367 

Асоцијација за развој на спорт и култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола MK/T/ 2013/661 

Божилова Ковачевиќ Жаклина and Василевска Верица MK/T/ 2014/1426 

Браинобраин Еуропе ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/1247 

ВИКТОРИЈА ВАИТ ДОО увоз-извоз Скопје MK/T/ 2013/684 

Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско MK/T/ 2013/502 

ГАЛЕНИКА АД Београд MK/T/ 2014/1265 

ГАЛЕНИКА АД Београд MK/T/ 2014/992 

ГАЛЕНИКА АД Београд MK/T/ 2014/993 

ГЕНОК ГАРИ КОМПАНИ д.о.о.е.л MK/T/ 2013/795 

Гордана Јаниќијевиќ MK/T/ 2014/1013 

ДАЛВИНА ДООЕЛ MK/T/ 2014/698 

ДООЕЛ Ликуки-Хоме MK/T/ 2013/527 

ДООЕЛ МЕБЕЛ-ВИ ВИНИЦА MK/T/ 2014/1263 

ДПТ ИВОНА-П доо MK/T/ 2014/256 

ДПТУТСУ Сара Травел ДООЕЛ експорт-импорт Скопје MK/T/ 2014/1273 

Друштво  за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2013/427 

Друштво  за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2013/428 

Друштво  за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2013/429 

Друштво  за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2013/430 

Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД MK/T/ 2014/689 
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Скопје 

Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД 
Скопје 

MK/T/ 2014/690 

Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД 
Скопје 

MK/T/ 2014/717 

Друштво за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/691 

Друштво за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/692 

Друштво за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/693 

Друштво за издавачка дејност трговија и услуги КОЛОР МЕДИА ДОО 
Скопје 

MK/T/ 2014/1214 

Друштво за ИТ продукти и услуги СМАРТ - ТЕК ДОО Скопје MK/T/ 2014/1171 

Друштво за компјутерски активности активности и услуги ТАЈМ - БОРГ 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2014/1180 

Друштво за маркетинг трговија и услуги МЕДИМПЕКС-ПЛУС ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2014/1215 

Друштво за маркетинг трговија и услуги МЕДИМПЕКС-ПЛУС ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2014/1216 

Друштво за маркетинг трговија и услуги МЕДИМПЕКС-ПЛУС ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2014/1217 

Друштво за маркетинг трговија и услуги МЕДИМПЕКС-ПЛУС ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2014/1218 

Друштво за маркетинг, трговија и услуги ВЕЈ ГЛОБАЛ-ИТС ДОО Скопје MK/T/ 2014/1051 

Друштво за производство и маркетинг Г - М М г - м м доо ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/1379 

Друштво за производство и маркетинг Г - М М г - м м доо ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/1380 

Друштво за производство и маркетинг Г - М М г - м м доо ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/1381 

Друштво за производство и маркетинг Г - М М г - м м доо ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/1382 

Друштво за производство и трговија КАЛЕКЕРАМИКА ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2013/116 

Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС 
ДООЕЛ  увоз-извоз Штип 

MK/T/ 2014/1122 

Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС 
ДООЕЛ  увоз-извоз Штип 

MK/T/ 2014/1123 

Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС 
ДООЕЛ  увоз-извоз Штип 

MK/T/ 2014/1124 

Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС 
ДООЕЛ  увоз-извоз Штип 

MK/T/ 2014/1125 

Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС 
ДООЕЛ  увоз-извоз Штип 

MK/T/ 2014/1126 

Друштво за производство на друга горна облека АРМАРИУМ ГРУП 
ДООЕЛ  Скопје 

MK/T/ 2014/1177 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и 
промет на мало и големо ЖИТО  ПОЛОГ АД  -  Тетово  

MK/T/ 2014/899 

Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги КРЕЈЗИ БЕБЕ, 
CRAZY BABY ДОО експорт-импорт с.Мала  Речица Тетово 

MK/T/ 2014/1143 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ Б.Б.Ф КОМПАНИ 
ЛТД ДООЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ СКОПЈЕ 

MK/T/ 2013/345 

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

MK/T/ 2014/1072 

Друштво за производство, трговија и услуги ВАЈОО ДЕВЕЛОПМЕНТ 
ДООЕЛ увоз-извоз Скпје 

MK/T/ 2014/1305 

Друштво за производство, трговија и услуги ВАЈОО ДЕВЕЛОПМЕНТ 
ДООЕЛ увоз-извоз Скпје 

MK/T/ 2014/1306 

Друштво за производство, трговија и услуги Квин Бургер ДООЕЛ MK/T/ 2014/1269 
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Куманово 

Друштво за производство, трговија и услуги ЛЕТТОФООДС ДООЕЛ увоз 
извоз Скопје 

MK/T/ 2011/983 

Друштво за производство, трговија и услуги ЛЕТТОФООДС ДООЕЛ увоз 
извоз Скопје 

MK/T/ 2011/985 

Друштво за производство, трговија и услуги ЛЕТТОФООДС ДООЕЛ увоз 
извоз Скопје 

MK/T/ 2011/986 

Друштво за производство, трговија и услуги СИГМА увоз-извоз дооел 
Прилеп 

MK/T/ 2014/1060 

Друштво за производство, трговија и услуги ФИБЕРНЕТ М-К ДОО Скопје MK/T/ 2014/1041 

Друштво за производство, трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ MK/T/ 2014/392 

Друштво за производство, трговија, услуги РЕЏИА ДОО експорт-импорт 
Куманово 

MK/T/ 2014/1066 

Друштво за производство, трговија, услуги РЕЏИА ДОО експорт-импорт 
Куманово 

MK/T/ 2014/1069 

Друштво за промет и услуги КОНЦЕПТ ФОРМА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/1266 

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО MK/T/ 2013/437 

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО MK/T/ 2013/435 

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО MK/T/ 2013/436 

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО MK/T/ 2013/669 

Друштво за ревизија БЕЈКЕР ТИЛИ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје MK/T/ 2014/934 

Друштво за ревизија ЈОАНИДИС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/1284 

Друштво за транспорт и трговија ПЛАСЕТ ЕНВЕР ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2014/585 

Друштво за транспорт и трговија ПЛАСЕТ ЕНВЕР ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2014/586 

Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје  MK/T/ 2014/1057 

Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје  MK/T/ 2014/1058 

Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје  MK/T/ 2014/1059 

Друштво за трговија и услуги КАРУЛОВСКИ ДОО Скопје MK/T/ 2013/879 

Друштво за трговија и услуги Мелон Солушнс ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/1391 

Друштво за трговија и услуги МОНОЗЕРО ДООЕЛ Сопиште MK/T/ 2014/1073 

Друштво за трговија и услуги РЕВО БИО ТЕЦХ ДОО Скопје MK/T/ 2014/984 

Друштво за трговија и услуги РЕВО БИО ТЕЦХ ДОО Скопје MK/T/ 2014/985 

Друштво за трговија и услуги ТИМЕ ТО ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/1303 

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје MK/T/ 2014/1262 

Друштво за трговија, маркетинг и услуги ВИДЕКС БВ ДООЕЛ Скопје  MK/T/ 2014/384 

Друштво за трговија, транспорт, производство и услуги АВАНТИС ГРУП 
ДООЕЛ увоз-извоз СКОПЈЕ 

MK/T/ 2014/1164 

Друштво за туризам, трговија и услуги НОА ТУРС дооел Скопје MK/T/ 2013/439 

Друштво за угостителство, трговија и услуги СКАЛА РЕЗИДЕНС ДООЕЛ  
увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2014/1221 

Друштво за управување со инвестициски фондови ВФП ФОНД 
МЕНАЏМЕНТ АД Скопје 

MK/T/ 2014/1258 

Друштво за услуги Еуро Бизнис Центар Скопје ДООЕЛ MK/T/ 2014/1074 

Друштво за услуги Еуро Бизнис Центар Скопје ДООЕЛ MK/T/ 2014/1075 

Друштво за услуги Еуро Бизнис Центар Скопје ДООЕЛ MK/T/ 2014/1076 

Друштво за услуги Еуро Бизнис Центар Скопје ДООЕЛ MK/T/ 2014/1077 

Друштво за услуги и трговија ХЕРБА НАТУРА ДОО увоз-извоз Скопје MK/T/ 2014/1302 

Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/1254 

Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/1298 
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Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/1299 

Друштво за услуги, трговија на големо и мало МАНИС-МСА ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2014/430 

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2014/1189 

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2014/1190 

Друштво за фризерски и козметичарски услуги ХАИРДО САЛОН ДОО 
Скопје 

MK/T/ 2014/1191 

Друштво за хотелиерство А&M ДОО Скопје MK/T/ 2014/1311 

Друштво за хотелиерство туризам трговија и транспорт АУРОРА РЕСОРТ 
И СПА ДООЕЛ увоз-извоз Берово 

MK/T/ 2014/1188 

ДТПУ "Агро-Про" Зоран ДООЕЛ MK/T/ 2014/1067 

ДТПУ „Агро-Про“ Зоран ДООЕЛ MK/T/ 2014/1068 

ДТУ Калаплакат ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2014/1150 

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје, Друштво за  
снабдување со електрична енергија 

MK/T/ 2014/1243 

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје, Друштво за  
снабдување со електрична енергија 

MK/T/ 2014/1244 

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје, Друштво за  
снабдување со електрична енергија 

MK/T/ 2014/1245 

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје, Друштво за  
снабдување со електрична енергија 

MK/T/ 2014/1246 

Енвер Мехмети MK/T/ 2013/695 

Закоски Владимир MK/T/ 2013/866 

Здружение на производители и извозници на вино и други пијалоци и 
производите од грозје „Вина од Македонија“ 

MK/T/ 2014/1393 

Здружение на производители и извозници на вино и други пијалоци и 
производите од грозје „Вина од Македонија“ 

MK/T/ 2014/1394 

Здружение ТАНЦОВ СПОРТСКИ КЛУБ РИТАМ ПЛУС Скопје MK/T/ 2014/1421 

Златески Тони MK/T/ 2014/1163 

Иван Ѓорѓиев MK/T/ 2014/1253 

ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ Битола MK/T/ 2012/129 

ИНСТИТУТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-
ИОРРМ СКОПЈЕ 

MK/T/ 2013/1219 

Ичоќаев Александар MK/T/ 2014/1098 

Јавно претпријатие ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - Скопје MK/T/ 2014/12 

Јумис ДОО Кочани MK/T/ 2014/749 

Јумис ДОО Кочани MK/T/ 2014/750 

КАЗ Груп ДОО увоз-извоз Скопје MK/T/ 2014/1065 

КАНААН д.о.о., Скопје MK/T/ 2011/984 

КАНААН д.о.о., Скопје MK/T/ 2011/987 

КИТ-ГО ДООЕЛ ШТИП MK/T/ 2014/1062 

КИТ-ГО ДООЕЛ ШТИП MK/T/ 2014/1063 

КИТ-ГО ДООЕЛ ШТИП MK/T/ 2014/1064 

Марјан Стојнев MK/T/ 2014/1259 

Меметај Авдула MK/T/ 2014/1192 

МЕНСУР АЛИМИ MK/T/ 2014/1044 

МЕНСУР АЛИМИ MK/T/ 2014/1045 

МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје MK/T/ 2014/1169 
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МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје MK/T/ 2014/1170 

НАТУРАЛ ФУДС ГРУП дооел Скопје MK/T/ 2014/1033 

Небојша Златевски MK/T/ 2014/1141 

Небојша Златевски MK/T/ 2014/1142 

НЕНИКО ДООЕЛ Љубиша MK/T/ 2014/1422 

НЕНИКО ДООЕЛ Љубиша MK/T/ 2014/1423 

НЕНИКО ДООЕЛ Љубиша MK/T/ 2014/1424 

Николоски Игор MK/T/ 2013/855 

Николоски Игор MK/T/ 2013/856 

Николоски Игор MK/T/ 2013/858 

Николоски Игор MK/T/ 2014/1241 

Николоски Игор MK/T/ 2014/1242 

Осигурување брокерско друштво АМ БРОКЕР АД Скопје MK/T/ 2014/696 

ОХИС - ПЛАСДОР ДОО MK/T/ 2014/1264 

ПЗО ДЕРМА ПЛУС MK/T/ 2013/691 

Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД MK/T/ 2014/1310 

Приватна здравствена установа - Поликлиника на секундарно ниво 
СКОПЈЕ ПОЛИКЛИНИК Скопје 

MK/T/ 2014/1121 

Сашо Дукоски MK/T/ 2014/916 

СЕЛИМ СУЛИМАНОВИЌ MK/T/ 2014/23 

СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ MK/T/ 2014/1316 

СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ MK/T/ 2014/1317 

СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ MK/T/ 2014/1318 

СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ MK/T/ 2014/1319 

СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ MK/T/ 2014/1320 

Сецијал Продукт дооел, Скопје MK/T/ 2014/1198 

Синпекс доо MK/T/ 2012/1253 

СИНТЕК - СПЕЦИФИК ДОО Скопје MK/T/ 2014/1220 

СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ MK/T/ 2014/679 

СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ MK/T/ 2014/680 

СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ MK/T/ 2014/288 

СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ MK/T/ 2014/289 

ТД ВИЛ Алфи Би Компани ДООЕЛ MK/T/ 2013/1137 

ТД Синпекс доо MK/T/ 2014/1011 

Тодор Ивановски MK/T/ 2014/1182 

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

MK/T/ 2014/1155 

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

MK/T/ 2014/1156 

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

MK/T/ 2014/1157 

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

MK/T/ 2014/1158 

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

MK/T/ 2014/1159 

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

MK/T/ 2014/1160 

Трговско друштво за производство, промет и услуги 3П-ИМПЕКС ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2014/1281 
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Трговско друштво за производство, промет и услуги 3П-ИМПЕКС ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2014/1282 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги „АЛ-МАКС“ ДОО MK/T/ 2014/1212 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги „АЛ-МАКС“ ДОО MK/T/ 2014/1213 

ТРЕНД ПЛУС ДОО MK/T/ 2014/1231 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2014/1360 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2014/1287 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2014/1288 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2014/1289 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2014/1290 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2014/1291 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2014/1292 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2014/1361 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2014/1362 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2014/1363 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2014/1364 

Фудбалски Клуб Работнички Скопје MK/T/ 2014/1222 

ЧИ ХОЛИСТИK центар ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/1313 

ШИН ХАИ ДОО СКОПЈЕ MK/T/ 2014/1181 

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје MK/T/ 2013/28 

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје MK/T/ 2013/29 

 

 



 

 

194 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

30 Април 2015 Гласник Бр. 2/2015  

 

РЕШЕНИЈА НА  

ТРГОВСКИ МАРКИ 
 

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен 

весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска 

сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. 

 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 

 

(111) Регистарски број на документот 

(151) Дата на регистрирање 

(181) Дата на важење (очекувано) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) 

(210) Број на пријавата 

(220) Дата на поднесување 

(230) Дата на изложбено или саемско првенство 

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

(450) Дата на објавување 

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

(Ничанска) и список на производите и услугите 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка 

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

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

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

пријавата/исправа/решение) 

(732) Носител на правото 

(740) Застапник 

(770) Име и адреса на претходниот носител 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(111)  21339  (151)  08/04/2015 

(210)  TM  2005/688 (220)  13/09/2005 

(181)  13/09/2015 

(450)  30/04/2015 

(732)  ПИВАРА СКОПЈЕ, А.Д. 

ул."808", бр.12, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

 

(111)  21335  (151)  31/03/2015 

(210)  TM  2005/689 (220)  13/09/2005 

(181)  13/09/2015 

(450)  30/04/2015 

(732)  ПИВАРА СКОПЈЕ, А.Д. 

ул."808", бр.12, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

 

(111)  21328  (151)  11/03/2015 

(210)  TM  2012/497 (220)  15/05/2012 

(181)  15/05/2022 

(450)  30/04/2015 

(732)  GlaxoSmith Kline LLC, 

Corporation Service Company, 2711 

Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 

County of New Castle, Delaware 19808, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

MEKATRUS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински 

препарати и супстанции; вакцини  

 

(111)  21321  (151)  25/02/2015 

(210)  TM  2013/40 (220)  18/01/2013 

(181)  18/01/2023 

(450)  30/04/2015 

(732)  Димитар Ангелковски ФД Фактор 

Труст ДООЕЛ Скопје 

ул.Кеј 13-ти Ноември, ГТЦ, кула 3/3, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  темно сива, светло сива, кармин 

црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот  

 

(111)  21342  (151)  08/04/2015 

(210)  TM  2013/85 (220)  31/01/2013 

(181)  31/01/2023 

(450)  30/04/2015 
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(732)  МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

с.Радово бр.45, Босилово, 2400 Струмица, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  зелена, бела, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  мешан кашкавал  

 

(111)  21341  (151)  08/04/2015 

(210)  TM  2013/86 (220)  31/01/2013 

(181)  31/01/2023 

(450)  30/04/2015 

(732)  МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

с.Радово бр.45, Босилово, 2400 Струмица, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  зелена, бела, светло кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  овчи кашкавал  

 

(111)  21322  (151)  25/02/2015 

(210)  TM  2013/191 (220)  18/03/2013 

(181)  18/03/2023 

(450)  30/04/2015 

(732)  Symantec Corporation (Delaware 

corporation) 

350 Ellis Street, Mountain View, California 

94043, US 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски антивирус софтвер; 

компјутерски софтвер за обезбедување 

софтвер за детектирање упад; софтвер за 

интернет безбедност; софтвер за 

безбедност на претпријатија; огнен ѕид (fire 

wall) софтвер; софтвер за контрола на 

приватност; софтвер за филтрирање 

содржина; софтвер за клонирање, имено, 

софтвер за клонирање компутерски тврди 

дискови, софтвер за клонирање компутерски 

оперативни системи, софтвер за клонирање 

датотеки, софтвер за реконфигурирање 

персонални компјутери; компјутерски 

софтвер за креирање виртуелна приватна 

мрежа; компјутерски софтвер и превземачки 

компјутерски софтвер, имено, услужен 

софтвер; компјутерски услужен софтвер за 

отстранување компјутерски апликации и 

софтвер; услужен софтвер за олеснување 

на користењето на компјутерот на 

оддалечени локации и за олеснување на 

комуникацијата помеѓу мобилни корисници 

преку мрежи; компјутерски софтвер, имено, 

посредувачки софтвер за поврзување 

клиент апликации и бази на податоци кои се 

вмрежени или базирани на главен компјутер; 

компјутерски софтвер и компјутерски 

софтвер што се превзема за употреба во 

ажурирање на друг компјутерски софвер; 

компјутерски софтвер за употреба во 
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мрежни апликации; компјутерски софтвер за 

праќање и примање факс трансмисии од 

компјутери; компјутерски софтвер за 

поврзување и управување оддалечени 

компутери, за сихронизација на датотеки 

преку е-маил, за обезбедување безбедност 

до корисници на оддалечени компјутери, за 

имплементирање компјутерски, софтверски 

и мрежни безбедносни мерки за корисници 

на оддалечени компјутери; компјутерски 

софтвер за управување со датотеки и 

трансфер; компјутерски софтвер за 

работење од дома, имено, за поврзување до 

и употреба на оддалечена компјутерска 

мрежа, оддалечен компјутер и мобилни 

уреди; компјутерски софтвер за употреба со 

домашна или оддалечена канцеларија за 

поврзување компјутерски мрежни корисници 

до глобални мрежи; компјутерски софтвер и 

бази на податоци за употреба во 

дијагностика, поправка и конфигурација на 

компјутери, компјутерски софтвер и 

компјутерски периферии; компјутерски 

хардвер, компјутерски хардверски уреди кои 

обезбедуваат огнен ѕид (fire wall), 

филтрирање содржини, алармирање упад, 

заштита од вируси, виртуално приватно 

вмрежување и други безбедносни функции; 

компјутерски програми за апликации за 

комуникација со податоци, и за енкрипција и 

автентикација на електронски информации; 

компјутерски софтвер; компјутерски софтвер 

од областа на криптографска мрежна 

безбедност и функции за безбедност на 

податоци; компјутерски софтвер за 

интеграција на информациска логика и 

податоци помеѓу компјутерски мрежи; 

компјутерски софтвер за автоматизирање 

процес за автентикација на идентитет 

користејќи постоечки бази на податоци во 

врска со издавање и управување на 

дигитални сертификати што се користат за 

автентикација или енкрипција на дигитални 

комуникации, или автентикација на 

дигитален потпис во електронска 

трансакција или комуникација, преку 

интернет и други компјутерски мрежи; 

компјутерски софтвер, имено, енкрипциски 

софтвер за овозможување безбеден пренос 

на дигитални информации, имено, 

доверливи, финансиски и информации на 

кредитни картички преку интернет, како и 

преку други начини на комуникација помеѓу 

сметачки уреди; компјутерски софтвер за 

интегрирање управувани безбедносни 

услуги, имено, услуги за јавен 

инфраструктурен клуч (PKI), издавање 

дигитален сертификат, верификација, 

управување и софтверска интеграција во 

претпријатија, со постоечки комуникациски 

мрежи, софтвер и сервиси; компјутерски 

софтвер за употреба во анализа и 

известувања од записникот на огнениот ѕид 

(fire wall); компјутерска софтверска 

платформа за спојување интернет и 

телефонски услуги и овозможување на 

корисниците побрзо да комуницираат и 

извршуваат бизнис низ повеќе мрежи преку 

телефони со жичана линија, мобилни 

телефони, персонални компјутери, ПДА и 

други персонални електронски уреди; 

компјутерска софтверска платформа за 

обезбедување побрза интернет конекција, 

резолуција на вебстрана и е-маил 

доставувања; компјутерски софтвер за 

безбедност на идентитет; компјутерски 

софтвер за безбедност при автентикација и 

управување со информации на идентитет; 

компјутерски софтвер за пристап до 

дигитални информации и податоци; 

компјутерски софтвер за откривање измама 

со идентитет; компјутерски софтвер и 

фирмвер за управување, пренос, и 

складирање податоци и информации; 

компјутерски софтвер за употреба во 

вмрежување компјутери; компјутерски 
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софтвер за употреба во компјутерска 

емулација; компјутерски софтвер за 

употреба во управување електронска пошта; 

компјутерски софтвер за употреба во 

управување гласовна пошта и гласовни 

пораки; компјутерски софтвер за употреба 

во управување на бази на податоци; 

компјутерски софтвер за употреба во 

компјутери за набљудување за безбедносни 

намери; компјутерски софтвер за употреба 

со компјутерски сервери за контолирање и 

управување серверски апликации; софтвер 

за компјутерска телефонија; компјутерски 

софтвер за употреба во пристапување на 

бази на податоци; превземачки електронски 

публикации од областа на упатства, бели 

хартии, статии, и технички документациски 

упатства од областа на компјутерски 

хардвер и софтвер, дигитални 

телекомуникации, потрошувачка 

електроника, и информатички технологии; 

компјутерски периферии за мрежна и 

интернет безбедност на податоци мрежна и 

системска заштита, и складирање; 

превземачки електронски публикации од 

областа на препораки, упатства и страници 

со податоци за употреба  со компјутерски 

софтвер, хардвер, перифиерии и фирмвер и 

превземачки електронски публикации од 

областа на блогови, образовни материјали, 

билтени, магазини, весници, книги, 

памфлети од областа на компјутерски 

софтвер и компјутерска и онлајн безбедност  

кл. 16  компјутерски кориснички упатства од 

областа на компјутери, компјутерски 

хардвер, компјутерски софтвер, 

компјутерски периферии, компјутерска 

безбедност, компјутерски услуги, и 

компјутерски мрежи; печатени работи и 

публикации, имено, книги, магазини, 

билтени, работни книги, брзи прирачници, 

технички референтни упатства и 

конференциски материјали од областа на 

компјутери, компјутерски хардвер, 

компјутерски софтвер, копмјутерски 

периферии и компјутерски мрежи; 

налепници и холографски налепници  

кл. 38  обезбедување онлајн форуми за 

пренос на пораки помеѓу компјутерски 

корисници во врска со компјутери, 

компјутерски хардвер, компјутерски 

софтвер, компјутерски периферии, 

компјутерски системи, компјутерски мрежи, 

опрема поврзана со компјутери, 

компјутерска безбедност, информатичка 

технологија, технологија за електронска 

трговија и технологија на глобална 

компјутерска мрежа, мобилни сметачи, 

комуникациски мрежи и уреди, и 

телекомуникакциска опрема и уреди; 

обезбедување онлајн соби за разговори за 

пренос на пораки помеѓу компјутерски 

корисници во врска со компјутери, 

компјутерски хардвер, компјутерски 

софтвер, компјутерски периферии, 

компјутерски системи, компјутерски мрежи, 

опрема поврзана со компјутери, 

компјутерска безбедност, информатичка 

технологија, техонологија за електронска 

трговија и технологија на глобална 

компјутерска мрежа, мобилни сметачи, 

комуникациски мрежи и уреди, и 

телекомуникакциска опрема и уреди; пренос 

на антивирусно скенирање и други мрежни 

безбедносни софтвери преку глобална 

компјутерска мрежа и електронски пренос на 

комуникација за електронска пошта и 

податоци што вклучуваат енкрипција и 

декрипција преку управување и филтрирање 

на пошта пратена преку глобална 

компјутерска мрежа; информации и 

консултации поврзано со горенаведените 

услуги  

кл. 42  услуги за техничка подршка, имено, 

решавање на компјутерски хардверски и 

софтверски проблеми; услуги за инсталација 
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на компјутерски софтвер; компјутерско 

програмирање; дизајнирање компјутерски 

софтвер за други; техничка консултација од 

областа на инсталација и одржување на 

компјутерски софтвер; известувања и 

достава на софтверски надоградби; 

обезбедување автентикација на идентитет; 

издавање и управување на дигитални 

сертификати за автентикација или 

енкрипција на дигитална комуникација, или 

автентикација на дигитален потпис во 

електронска трансакција или комуникација, 

преку интернет и друга компјутерска мрежа 

и обезбедување техничка и корисничка 

подршка во врска со наведеното; услуги за 

развој, дизајн, имплементација, тестирање, 

анализа, и консултација од областа на 

безбедност, пристап, авторизација, 

автентикациска енкрипција, и 

идентификациски системи за компјутери, 

компјутерски хардвер и компјутерски мрежи; 

развој, интеграција и операции на 

компјутерски системи да подржат издавање 

и управување на дигитални сертификати; 

креирање и имплементирање процедури и 

практики за издавање и управување на 

дигитални сертификати; услуги поврзани со 

компјутери, имено, управувани компјутерски 

мрежи и интернет безбедносни услуги, 

имено, верификација на јавен 

инфраструктурен клуч (PKI), автентикација, 

дистрибуција и управување, издавање на 

дигитални сертификати, верификација и 

управување, и софтверска интеграција во 

претпријатија; компјутерски услуги, имено, 

обезбедување пребарувачи за добивање 

податоци на глобална копмјутерска мрежа; 

компјутерски консултации во врска со 

компјутерски мрежи и интерни компјутерски 

мрежи, услуги за безбедност на 

компјутерски мрежи и интерни компјутерски 

мрежи, имено, инсталација, дизајн и 

прилагодување на интернет и мрежен огнен 

ѕид (fire wall) софтвер за други; компјутерски 

консултациски услуги од областа на 

безбедносна интеграција, мрежна 

безбедност, мрежна архитектура, 

енкрипциска технологија, и компјутерска 

безбедност; безбедносна верификација на 

компјутерски мрежни огнени ѕидови (fire 

walls), сервери и други мрежни уреди од 

неавторизиран пристап, имено, 

анализирање ранливост на глобална 

компјутерска информатичка мрежа и 

интерна компјутерска мрежа; консултациски 

услуги за компјутерски софтвер за развој на 

софтверски апликации; дизајнирање и 

програмирање компјутерски контролирани 

комуникациски системи; обезбедување 

услуги за пристап, собирање, складирање, 

конверзија, пребарување и доставување 

податоци; услуги за виртуелни приватни 

мрежи; хостирање апликации; веб 

хостирање; и услуги за "клуч на рака" 

(turnkey) системи за е-трговија; компјутерски 

услуги, имено обезбедување компјутерска 

софтверска платформа која ги поврзува 

интернетот и телефонските услуги и 

овозможува корисниците побрзо да 

комуницираат и извршуваат бизнис низ 

повеќе мрежи преку телефони со жичана 

линија, мобилни телефони, персонални 

компјутери, ПДА и други персонални 

електронски уреди; обезбедување 

компјутерска софтверска платформа која 

обезбедува побрзи интернет конекции, 

резолуција на вебстрана и е-маил 

доставувања; услуги кои подржуваат 

внесување, форматирање, дистрибуција, 

превод, и посредување на дигитална 

содржина за дистрибуција преку мрежи; 

услуги за именици, пронаоѓање и 

информации поврзани со идентификација на 

радиофрекфенција (RFID) и мрежа за 

електронски кодови на производи (EPC); 

добавувач на апликациски услуги (ASP) што 
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вклучува софтвер за наплатување и односи 

со потрошувачот за безжични добавувачи на 

услуги; услуги за автомација и собирање на 

податоци користејќи сопствен софтвер за да 

процени, анализира, и собира услужни 

податоци од носачи на комуникации; 

конверзија на податоци од компјутерски 

програмски податоци или информации од 

носачи на комуникации; добавувач на 

апликациски услуги (ASP), имено, хостирање 

компјутерски софтверски апликации за 

други; повеќе-платформска конверзија на 

дигитална содржина во други форми на 

дигитална содржина за дистрибуција преку 

мрежи; обезбедување привремено 

користење на онлајн, не-превземачки 

софтвер за складирање, управување, 

следење и анализирање податоци од 

областа на идентификација на 

радиофрекфенција (RFID) и електронски код 

на производ (EPC); дизајнирање, креирање 

или одржување на компјутерски програми за 

компјутерски мрежи со употреба на 

идентификација на радиофрекфенција 

(RFID) и електронски код на производ (EPC); 

хостирање на дигитална содржина преку 

интернет за употреба во безжични 

комуникации и со безжична комуникациска 

опрема и апарати; услуги за истражување 

поврзани со компјутерски хардвер и 

компјутерски софтвер; услуги за 

компјутерска подршка, имено,  услуги за 

техничка подршка и надградба на софтвер; 

услуги за компјутерски консултации 

поврзани со компјутерски производи и 

услуги; обезбедување информации од 

областа на нови компјутерски софтверски 

апликации, користејќи компјутери од 

оддалечени локации, и други компјутерски и 

проблеми поврзани со технологијата; услуги 

на добавувач на апликациски услуги, имено, 

обезбедување онлајн, не-превземачки 

софтвер за тестирање компјутерска 

безбедност од областа на компјутерска и 

интернет безбедност; научни и технолошки 

услуги, имено технолошки консултации од 

областа на компјутери, компјутерски 

хардвер, компјутерски софтвер, 

компјутерски периферии, копмјутерски 

системи, компјутерски мрежи, компјутерска 

безбедност, информатичка технологија, 

технологија за електронска трговија и 

технологија на глобална компјутерска 

мрежа, комуникакциски мрежи и уреди, 

потрошувачка електроника, мобилни 

сметачи, и телекомуникациска опрема и 

уреди; обезбедување консултанти за да 

помогнат во распоредување, надзор и 

управување на проекти за информатичка 

технологија; обезбедување информации од 

областа на информатичка технологија 

поврзана со коминикациски уреди, 

компјутери, компјутерски хардвер, 

компјутерски софтвер, компјутерски 

периферии, и компјутерски мрежи; 

обезбедување услуги за хостирање 

електронска пошта и инстант пораки; 

компјутерски услуги, имено, услуги за 

повраток на податоци; услуги за техничка 

подршка, имено, обезбедување компјутерски 

програми за резервна копија (back-up) и 

капацитети; услуги за компутерска заштита 

од вируси; консултантски услуги од областа 

на дизајнирање, селектирање, 

имплементација и употреба на компјутерски 

хардвер и софтвер за други; ажурирање, 

објавување и одржување софтвер за мрежи 

и самостојни компјутери од областа на 

безбедност, управување со бази на 

податоци, и системи за антивирусна заштита 

и безбедносно надгледување; 

обезбедување онлајн бази на податоци во 

врска со компјутери, компјутерски хардвер, 

компјутерски софтвер, компјутерски мрежи, 

услуги поврзани со компјутери, управување 

со складирање податоци, управување со 
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информации во претпријатија, и онлајн 

аналитичка обработка (OLAP); услуги за 

категоризација и филтрирање веб содржини; 

компјутерски услуги; услуги за мрежна и 

интернет безбедност; компјутерско 

консултирање; компјутерско консултирање 

од областа на компјутерска безбедност; 

услуги за компјутерско дијагностицирање; 

развој, на софтвер за мрежи и самостојни 

компјутери од областа на безбедност, 

управување со бази на податоци, и системи 

за антивирусна заштита и безбедносно 

надгледување; обезбедување информации 

од областа на мрежна и интернет 

безбедност; обезбедување технички 

информации од областа на компјутерски 

софтверски апликации; услуги на добавувач 

на апликациски услуги; обезбедување 

информации во врска со компјутери, 

компјутерски хардвер, компјутерски 

софтвер, компјутерски мрежи, услуги 

поврзани со компјутери,  управување со 

складирање податоци, управување со 

информации на претријатија, и онлајн 

аналитичка обработка (OLAP); оддалечено 

или надгледување на место на компјутерски 

системи; надгледување компјутерски 

системи за други и обезбедување програми 

за резервна копија (back-up) и капацитети; 

интеграција на компјутерски системи и 

мрежи; компјутерски услуги, имено 

обезбедување информации во врска со 

енкрипција и автентикација на електронски 

податоци; консултантски услуги од областа 

на дигитална медиа, енкрипција на 

податоци, компјутерска безбедност, 

комуникациска безбедност и компјутерски 

софтвер; енкрипција и декрипција на 

податоци и комуникации; електронско 

складирање на податоци за клиенти да 

складираат и подигаат податоци преку 

глобална компјутерска мрежа; услуги за 

архивирање електронски документи и емаил  

кл. 45  надгледување на компјутерски 

системи од безбедносни причини; бизнис 

услуги од областа на услуги за управување 

со јавен инфраструктурен клуч (PKI), имено, 

услуги за безбедност на апликации и 

мрежна инфраструктура; обезбедување 

услуги за корисничка автентикација на 

трансакции при електронско тргување; 

бизнис менаџмент, имено, издавање на 

дигитални сертификати за автентикација; 

обезбедување информации од областа на 

безбедност на глобална компјутерска мрежа 

и локална мрежа, спречување компјутерски 

вируси, компјутерски хардвер и софтверски 

апликации во безбедност  

 

(111)  21332  (151)  31/03/2015 

(210)  TM  2013/215 (220)  21/03/2013 

(181)  21/03/2023 

(450)  30/04/2015 

(732)  „АТВА“ Мирко Милески 47, Кичево, 

MK 

(540)  

 

(591)  зелена, црвена и жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување; сапуни; 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите  

кл. 8  рачни алати и направи; прибор за 

јадење; ладно оружје; жилети  

кл. 18  кожа и имитации на кожа и производи 

направени од овие материјали, што не се 

вклучени во другите класи; животинска кожа, 
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делови од животинска кожа; торби и куфери; 

чадори, сонцебрани и стапови за одење; 

камшици, узди и сарачки производи  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунѓери; четки (со исклучок на 

сликарски четки); материјали за правење 

четки; прибор за чистење; челични жици за 

стружење; сурово или полуобработено 

стакло (освен стакло што се користи во 

градежништвото); стаклени производи, 

порцелански и керамички предмети што не 

се вклучени во другите класи  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  игри и играчки; предмети за 

гимнастика и спорт што не се опфатени со 

другите класи; украси за елки  

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошјеи зеленчук; желеа, 

џемови, компоти; јајца, млеко и млечни 

производи; масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од тесто 

и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи; животни (живи); 

свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и 

природно цвеќе; храна за животни; пивски 

слад  

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

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје 

и овошни сокови; сирупи и други препарати 

за производство на пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

кл. 34  тутун; производи за пушачите; 

кибрити  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  21334  (151)  31/03/2015 

(210)  TM  2013/217 (220)  22/03/2013 

(181)  22/03/2023 

(450)  30/04/2015 

(732)  Тодоровска Анита 

Бул.Јане Сандански бр.35/3-12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  темно портокалова, темно сина, 

светло сива, бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  хигиенска нега и нега на убавината на 

луѓето или животните  

 

(111)  21333  (151)  31/03/2015 

(210)  TM  2013/224 (220)  26/03/2013 

(181)  26/03/2023 

(450)  30/04/2015 

(732)  Бојан Трајковски 

ул.„Огњан Прица“ бр.23, 1000 Скопје, MK 

(740)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат 

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

(540)  

EYE CUE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  пренос и репродукција на звук или 

слика; дискови за снимање  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи и канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи и работиповрзаи за 

недвижен имот  

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

активности  

 

(111)  21320  (151)  25/02/2015 

(210)  TM  2013/228 (220)  28/03/2013 

(181)  28/03/2023 

(450)  30/04/2015 

(732)  ДТУ Аполо Ратко ДООЕЛ Скопје 

ул.Никола Парапунов 27/3-5, 1000 Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  црна, жолта, виолетова, сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на продажба на мало и големо 

(и онлајн продажба):на печатачи, тонер 

касети за ласерски печатачи, тонер касети 

за фотокопири, инк кертриџи со и без глава, 

драмови за копир машини и принтери, 

ролери за тонер касети термо трансфер 

рибони, рибони за иглични печатачи, рибони 

и коректури за машини за пишување, рибони 

за калкулатори, чипови за печатачи, мастила 

за полнење на инк кертрии, прашоци за 

полнење, празни касети за полнење, 

хартија, лепак, пенкала, маркери, усб 

стикови  

 

(111)  21340  (151)  08/04/2015 

(210)  TM  2013/229 (220)  28/03/2013 

(181)  28/03/2023 

(450)  30/04/2015 

(732)  Друштво за трговија и услуги ЦАЈС 

МОНОКЛ ДОО Скопје 

ул.Љубљанска бр.4/локал 225А, Скопје, 

MK 

(740)  МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ 

ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000 

(540)  

 

(591)  темно сина, црна и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  трговија и услуги со продажба на 

мало и големо на оптички материјали 

(стакла), очила за сонце, рамки за очила; 

огласување; водење на работење; 

управуваање со работи; канцелариски 

работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активност и работи  

кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(111)  21319  (151)  16/03/2015 

(210)  TM  2013/236 (220)  29/03/2013 

(181)  29/03/2023 

(450)  30/04/2015 

(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. " Александар Македонски" бр. 12, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

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

зелена, црвена, плава, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сушени овошја  

кл. 30  мусли, мешавини од житарки  

кл. 31  сушени семиња  
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(111)  21318  (151)  16/03/2015 

(210)  TM  2013/237 (220)  29/03/2013 

(181)  29/03/2023 

(450)  30/04/2015 

(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. " Александар Македонски" бр. 12, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

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

темно зелена, окер 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сушени овошја  

кл. 30  мусли, мешавини од житарки  

кл. 31  сушени семиња  

 

(111)  21317  (151)  16/03/2015 

(210)  TM  2013/238 (220)  29/03/2013 

(181)  29/03/2023 

(450)  30/04/2015 

(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. " Александар Македонски" бр. 12, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

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

темно зелена, плава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сушени овошја  

кл. 30  мусли, мешавини од житарки  

кл. 31  сушени семиња  

 

(111)  21336  (151)  31/03/2015 

(210)  TM  2013/245 (220)  01/04/2013 

(181)  01/04/2023 

(450)  30/04/2015 

(732)  Друштво за производство трговија 

и услуги СТАМБОЛ-КОМПАНИ увоз-извоз 

ДООЕЛ Велес 

ул.КОМПЛЕКС УЗУС бр.К3-36, 1400 Велес, 

MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  светло зелена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  компјутерски бази на податоци, 

компјутерски хардвер, компјутерско 

програмирање, умножување компјутерски 

програми, инсталирање компјутерски 

програми, одржување компјутерски 

програми, програмирање компјутерски 

систем, услуги на заштита на компјутери од 

вируси, дизајнирање графика, давање 

простор за веб страници, креирање и 
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одржување веб странизи за други, 

изнајмување веб сервери, дизајн  

 

(111)  21324  (151)  25/02/2015 

(210)  TM  2013/250 (220)  02/04/2013 

(181)  02/04/2023 

(450)  30/04/2015 

(732)  Specialized Bicycle Components, Inc. 

15130 Concord Circle, Morgan Hill, 

California 95037, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  заштитна облека, обувки и покривки за 

глава, велосипедски кациги; компјутерски 

уреди за велосипедисти за мерење време, 

дистанца и брзина  

кл. 12  велосипеди; велосипедски рамки, 

делови и опрема за велосипеди вклучително 

надворешни и внатрешни гуми, тркала, 

кочници и пакни за кочници, ланци и 

запчаници, волани и рачки за волани, 

главнини, пумпи, фелни, седишта, жици, 

стемови, колчиња за седишта  

кл. 25  облека, обувки, покривки за глава; 

кошули, маици, горни делови за облека, 

облека како основен слој ( base layers), 

дресови, шорцеви со влошки, панталони, 

долни тренерки, хеланки, елеци, греачи за 

раце, греачи за колено, облека за глава, 

капи, ракавици, ракавици за надвор, 

велосипедски ракавици, велосипедски 

обувки, покривки за обувки, велосипедски 

дресови, велосипедски шорцеви, чорапи и 

јакни  

 

(111)  21323  (151)  25/02/2015 

(210)  TM  2013/251 (220)  02/04/2013 

(181)  02/04/2023 

(450)  30/04/2015 

(732)  Specialized Bicycle Components, Inc. 

15130 Concord Circle, Morgan Hill, 

California 95037, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  заштитна облека, обувки и покривки за 

глава, велосипедски кациги; компјутерски 

уреди за велосипедисти за мерење време, 

дистанца и брзина  

кл. 12  велосипеди; велосипедски рамки, 

делови и опрема за велосипеди вклучително 

надворешни и внатрешни гуми, тркала, 

кочници и пакни за кочници, ланци и 

запчаници, волани и рачки за волани, 

главнини, пумпи, фелни, седишта, жици, 

стемови, колчиња за седишта  

кл. 25  облека, обувки, покривки за глава; 

кошули, маици, горни делови за облека, 

облека како основен слој ( base layers), 

дресови, шорцеви со влошки, панталони, 

долни тренерки, хеланки, елеци, греачи за 

раце, греачи за колено, облека за глава, 

капи, ракавици, ракавици за надвор, 
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велосипедски ракавици, велосипедски 

обувки, покривки за обувки, велосипедски 

дресови, велосипедски шорцеви, чорапи и 

јакни  

 

(111)  21326  (151)  16/03/2015 

(210)  TM  2013/253 (220)  02/04/2013 

(181)  02/04/2023 

(450)  30/04/2015 

(732)  Габор Ковач 

ул.Матија Губец бр.5, Суботица, RS 

(740)  АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат 

Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје 

540)  

 

(591)  светло портокалова, црвено смеѓа 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  амбалажа (картон и хартија за 

кпакување, хартиени и пластични кеси, 

торби, коверти од хартија и пластика, 

материјали за пакување од скроб)  

кл. 30  брашно и производи од жита  

кл. 35  огласување  

кл. 39  пакување и складирање стока  

кл. 42  технолошки услуги  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци  

 

(111)  21316  (151)  16/03/2015 

(210)  TM  2013/270 (220)  05/04/2013 

(181)  05/04/2023 

(450)  30/04/2015 

(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12 

Скопје, MK 

(540)  

 

RED OMEGA 3 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, додатоци во 

исхраната  

 

(111)  21327  (151)  16/03/2015 

(210)  TM  2013/277 (220)  09/04/2013 

(181)  09/04/2023 

(450)  30/04/2015 

(732)  Ристовски Добре 

ул.532 бр.33 Марино Илинден Скопје , MK 

(540)  

 

(591)  црвена, жолта, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  дрвени брикети, брикети лесно 

запаливи и брикети од тресет  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со дрвени брикети, брикети лесно 

запаливи брикети од тресет  

 

(111)  21325  (151)  25/02/2015 

(210)  TM  2013/280 (220)  09/04/2013 

(181)  09/04/2023 

(450)  30/04/2015 

(300)  Z20121722A  11/10/2012  HR 

(732)  B.S. A. 

33 Avenue du Maine - Tour Maine 

Montparnasse, 75015 Paris, FR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  
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PRESIDENT MLADI KAJMAK 

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

зелена, темно зелена, светло кафена, 

кафена, темно кафена, окер, светло сина, 

сина 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

екстракти; јајца; млеко и млечни производи, 

путер, сирење, јогурт, павлака (млечни 

производи), млеко од соја (замена на 

млеко); прехранбени масла и масти; млечни 

пијалоци во кои млекото преовладува; 

миксови и подготвени јадења кои ги содржат 

наведените производи, имено месо, риба, 

живина и дивеч, месни екстракти, јајца, 

млеко и млечни производи, путер, сирење, 

јогурт, павлака (млечни производи), млеко 

од соја (замена за млеко)  

 

(111)  21338  (151)  27/03/2015 

(210)  TM  2013/321 (220)  19/04/2013 

(181)  19/04/2023 

(450)  30/04/2015 

(732)  ИСИРОВ ЕФТИМ 

ул.Никола Парапунов бр.1-2, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  темнозелена и портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и нагризување, 

сапуни, парфимерија, етерични масла, 

козметички производи, лосиони за коса, 

препарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и забарски 

смоли, средства за дезинфекција, препарати 

за уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, леб, производи од тесто 

и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

 

(111)  21330  (151)  16/03/2015 

(210)  TM  2013/466 (220)  22/05/2013 

(181)  22/05/2023 

(450)  30/04/2015 

(732)  Друштво за спорт и рекреација 

СПОРТ ИНН ДООЕЛ Скопје 

ул.Истарска бр.33/1-1 Скопје, Центар, MK 

(740)  СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ 

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

Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, сива, бела 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  игри и играчки; предмети за 

гимнастика и спорт што не се опфатени со 

другите класи; украси за елка  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(111)  21329  (151)  16/03/2015 

(210)  TM  2013/467 (220)  22/05/2013 

(181)  22/05/2023 

(450)  30/04/2015 

(732)  Друштво за спорт и рекреација 

СПОРТ ИНН ДООЕЛ Скопје 

ул.Истарска бр.33/1-1 Скопје, Центар, MK 

(740)  СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ 

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

Скопје 

(540)  

 

СПОРТ ИНН-ЦЕНТАР 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  игри и играчки; предмети за 

гимнастика и спорт што не се опфатени со 

другите класи; украси за елка  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(111)  21337  (151)  31/03/2015 

(210)  TM  2013/491 (220)  27/05/2013 

(181)  27/05/2023 

(450)  30/04/2015 

(732)  Д.П.Т.У. БОНИМИ КОМПАНИ Скопје 

ул.Трифун Хаџијанев бр.8/3, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бордо, бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

рработи  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(111)  21343  (151)  06/04/2015 

(210)  TM  2013/828 (220)  02/09/2013 

(181)  02/09/2023 

(450)  30/04/2015 

(732)  Deva Holding A.S. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. 

No. 1 34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

MELCAM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  21331  (151)  16/03/2015 

(210)  TM  2014/329 (220)  20/03/2014 

(181)  20/03/2024 

(450)  30/04/2015 

(732)  ЗДРУЖЕНИЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА 

КУЛТУРА И УМЕТНОСТ НА СКОПЈЕ 

бул.„Св. Климент Охридски“ бр.58-б-

Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 41  образовни услуги; обука, забава; 

културни активности  

 

(111)  21352  (151)  03/04/2015 

(210)  TM  2014/495 (220)  05/05/2014 

(181)  05/05/2024 

(450)  30/04/2015 

 (732)  Михајло Цветанов 

бул.Јане Сандански бр.21/3-5, 1000 

Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, розева, кафена, беж, 

виолетова и светла виолетова 

(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, како и замена за кафе; 

ориз, тепиока и саго; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии), мирудии; мраз  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; а особено услуги во врска со 

продавници за пецива, слатки и десерти  

 

(111)  21409  (151)  09/04/2015 

(210)  TM  2014/510 (220)  09/05/2014 

(181)  09/05/2024 

(450)  30/04/2015 

(732)  „ВИНО ЖУПА“ АД Александровац 

ул.Крушевачка бр.36, Александровац, RS 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје 

и овошни сокови; сирупи и други препарати 

за производство на пијалаци  

 

(111)  21410  (151)  09/04/2015 

(210)  TM  2014/596 (220)  28/05/2014 

(181)  28/05/2024 

(450)  30/04/2015 

(732)  „ВИНО ЖУПА“ АД Александровац 

ул.Крушевачка бр.36, Александровац, RS 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

LA VIVA FRUIT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје 

и овошни сокови; сирупи други препарати за 

производство на пијалоци  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ 

 
(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) 
(111) регистарски броj 
 

NCC REG_BROJ 

3 21332 

3 21338 

4 21327 

5 21316 

5 21328 

5 21338 

5 21343 

5 21411 

8 21332 

9 21322 

9 21323 

9 21324 

9 21333 

12 21323 

12 21324 

16 21322 

16 21326 

18 21332 

21 21332 

25 21323 

25 21324 

25 21329 

25 21330 

25 21332 

28 21329 

28 21330 

28 21332 

29 21317 

29 21318 

29 21319 

29 21325 

29 21332 

29 21341 

29 21342 

29 21352 

30 21317 

30 21318 

30 21319 

30 21326 

30 21332 

30 21338 

30 21352 

31 21317 

31 21318 

31 21319 

31 21332 

32 21332 

32 21335 

32 21339 

32 21409 

32 21410 

33 21332 

34 21332 

35 21320 

35 21326 

35 21327 

35 21332 

35 21333 

35 21337 

35 21340 

35 21352 

36 21321 

36 21333 

38 21322 

39 21326 

39 21337 

41 21329 

41 21330 

41 21331 

41 21333 

41 21340 

42 21322 

42 21326 

42 21336 

43 21326 

43 21332 

43 21337 

43 21340 

44 21334 

45 21322 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ 

МАРКИ 
 
(732) носител на правото на трговската марка 
(111) регистарски број 
(210) број на пријавата 
 

(732) (111) (210) 

GlaxoSmith Kline LLC, MK/T/ 2012/497 21328 

Друштво за инженетинг и проектирање ДОТ АРХИТЕКТИ 

ДООЕЛ Скопје 
MK/T/ 2012/812 21398 

Друштво за трговија производство и услуги ЕТЕРНА 

ЕДУКАЦИЈА ДООЕЛ Скопје 
MK/T/ 2012/890 21397 

TDR d.o.o. MK/T/ 2012/1015 21400 

SmithKline Beecham Limited MK/T/ 2012/1016 21396 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2012/1041 21399 

Home Box Office, Inc., a Delaware corporation MK/T/ 2012/1268 21394 

Магрони ДОО Скопје MK/T/ 2012/1243 21393 

Магрони ДОО Скопје MK/T/ 2012/1244 21392 

SAPONIA, Kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. 

Osijek 
MK/T/ 2012/1249 21391 

SAPONIA, Kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. 

Osijek 
MK/T/ 2012/1250 21390 

DIAVENA OOD MK/T/ 2012/1256 21389 

Intercontinental Great Brands LLC MK/T/ 2012/1284 21375 

Друштво за обезбедување на лица и имот, трговија и услуги 

МДН ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОО Скопје 
MK/T/ 2012/1290 21388 

Друштво за истражување на пазарот и трговија ДИАХЕМ 

ДООЕЛ Скопје 
MK/T/ 2012/1291 21387 

Друштво за истражување на пазарот и трговија ДИАХЕМ 

ДООЕЛ Скопје 
MK/T/ 2012/1292 21386 

РЕКОРД-ХАЏИ ДООЕЛ  MK/T/ 2012/1293 21385 

Магрони ДОО Скопје MK/T/ 2012/1311 21384 

Tрговско радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид MK/T/ 2012/1313 21383 

Хотели Ројал Дооел Скопје MK/T/ 2012/1315 21382 

Aktiebolaget Electrolux MK/T/ 2013/24 21357 

NOVARTIS AG MK/T/ 2013/4 21407 

Михајлов Кирил MK/T/ 2013/36 21406 

Михајлов Кирил MK/T/ 2013/37 21405 

Михајлов Кирил MK/T/ 2013/38 21404 
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Димитар Ангелковски ФД Фактор Труст ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/40 21321 

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО MK/T/ 2013/85 21342 

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО MK/T/ 2013/86 21341 

MN Pharmaceuticals/Mustafa Nevzat Ilac Sanayii A.S. MK/T/ 2013/117 21360 

MN Pharmaceuticals/Mustafa Nevzat Ilac Sanayii A.S. MK/T/ 2013/129 21359 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД - 

Скопје 
MK/T/ 2013/141 21378 

Symantec Corporation (Delaware corporation) MK/T/ 2013/191 21322 

„АТВА“ MK/T/ 2013/215 21332 

Тодоровска Анита MK/T/ 2013/217 21334 

Бојан Трајковски MK/T/ 2013/224 21333 

ДТУ Аполо Ратко ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/228 21320 

Друштво за трговија и услуги ЦАЈС МОНОКЛ ДОО Скопје MK/T/ 2013/229 21340 

B.S. A. MK/T/ 2013/280 21325 

Друштво за производство трговија и услуги СТАМБОЛ-

КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Велес 
MK/T/ 2013/245 21336 

Deva Holding A.S. MK/T/ 2013/248 21358 

Specialized Bicycle Components, Inc. MK/T/ 2013/250 21324 

Specialized Bicycle Components, Inc. MK/T/ 2013/251 21323 

Габор Ковач MK/T/ 2013/253 21326 

ПРОАРЦХЕ ДООЕЛ Охрид MK/T/ 2013/261 21377 

Ристовски Добре MK/T/ 2013/277 21327 

ИСИРОВ ЕФТИМ MK/T/ 2013/321 21338 

Друштво за спорт и рекреација СПОРТ ИНН ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/466 21330 

Друштво за спорт и рекреација СПОРТ ИНН ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/467 21329 

Д.П.Т.У. БОНИМИ КОМПАНИ Скопје MK/T/ 2013/491 21337 

Niagara Bottling, LLC, MK/T/ 2013/820 21344 

Deva Holding A.S. MK/T/ 2013/828 21343 

АДВОКАТСКО ДРУШТВО КНЕЗОВИЌ И СОРАБОТНИЦИ СКОПЈЕ MK/T/ 2013/1138 21373 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2013/1216 21411 

BASF SE MK/T/ 2014/355 21403 

Робертино Саздов MK/T/ 2014/509 21353 

AbbVie Biotechnology Ltd MK/T/ 2014/484 21347 

AbbVie Biotechnology Ltd MK/T/ 2014/485 21346 

Михајло Цветанов MK/T/ 2014/495 21352 

ВЕРТИГО ВИСУАЛ ДООЕЛ MK/T/ 2014/496 21351 

ВЕРТИГО ВИСУАЛ ДООЕЛ MK/T/ 2014/497 21350 

ВЕРТИГО ВИСУАЛ ДООЕЛ MK/T/ 2014/498 21349 

Amgen Inc., (a Delaware corporation) MK/T/ 2014/500 21355 

„ВИНО ЖУПА“ АД Александровац MK/T/ 2014/510 21409 
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JOHNSON & JOHNSON MK/T/ 2014/519 21354 

ЗДРУЖЕНИЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА КУЛТУРА И УМЕТНОСТ НА 

СКОПЈЕ 
MK/T/ 2014/329 21331 

„ВИНО ЖУПА“ АД Александровац MK/T/ 2014/596 21410 

GALDERMA S.A. MK/T/ 2013/562 21372 

Basf Corporation MK/T/ 2013/570 21367 

Basf Corporation MK/T/ 2013/572 21365 

Basf Corporation MK/T/ 2013/573 21366 

Basf Corporation MK/T/ 2013/575 21364 

NEWELL RUBBERMAID EUROPE LLC MK/T/ 2013/576 21370 

Luxembourg Brands S.a.r.l. MK/T/ 2013/577 21371 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 
MK/T/ 2013/588 21362 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 
MK/T/ 2013/589 21363 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 
MK/T/ 2013/590 21361 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 
MK/T/ 2013/591 21395 

BOSNALIJEK d.d. MK/T/ 2013/596 21369 

SANOFI MK/T/ 2013/598 21368 

No Fear International Limited MK/T/ 2013/600 21376 

Shurjoint Piping Products, Inc. MK/T/ 2013/686 21345 

Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha MK/T/ 2013/687 21348 

GALVA-ZINK Sh.p.k. MK/T/ 2013/694 21356 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' 

А. Д. - Скопје, Ц.О. 
MK/T/ 2012/1112 21380 

JDB International Group Company Limited MK/T/ 2012/1131 21374 

Адвокат Борис Ношпал MK/T/ 2012/1136 21402 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ 

Скопје 
MK/T/ 2012/1141 21379 

ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION MK/T/ 2012/1160 21401 

Експорт Линда ДООЕЛ MK/T/ 2012/1172 21408 

Хотели Ројал Дооел Скопје MK/T/ 2012/1316 21381 

ПИВАРА СКОПЈЕ, А.Д. MK/T/ 2005/688 21339 

ПИВАРА СКОПЈЕ, А.Д. MK/T/ 2005/689 21335 
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ПРЕНОС ПРЕТХОДЕН НОСИТЕЛ 
 

(111) 7958 

(732) Лупчо Каров; Васко Тодоров and 

Бранко Огњановски 

ул.Мраморец бр.48-а, Скопје, MK; ул.Миле 

Поп Јорданов бр.73-37, Скопје, MK and 

Бул.Партизански Одреди 74-36, Скопје, MK 

 

(111) 12140 

(732) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki 

Kaisha 

33-8,  Shiba 5-Chome,  Minato-ku, Tokyo, JP 

 

 

 

 

ПРЕНОС 
 

(111) 562 

(732) Zoetis WHC 2 LLC 

100 Campus Drive  Florham Park  New 

Jersey 07932, US 

 

(111) 498 

(732) PINNACLE BIOLOGICS BV 

Crystal Tower, 21st Floor, Orlyplein 10, 

1043DP Amsterdam, NL 

 

(111) 498 

(732) PINNACLE BIOLOGICS BV 

Crystal Tower, 21st Floor, Orlyplein 10, 

1043DP Amsterdam, NL 

 

(111) 389 

(732) Calida AG 

Bahnstrasse, 6208 Oberkirch, CH 

 

(111) 151 

(732) All Star C.V. 

Colosseum 1, Hilversum 1213NL, NL 

 

(111) 259 

(732) The Absolut Company Aktiebolag 

SE-117 97 Stocholm, SE 

 

(111) 259 

(732) The Absolut Company Aktiebolag 

SE-117 97 Stocholm, SE 

 

(111) 375 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 316 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 317 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 318 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 322 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 328 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 
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-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

 

(111) 411 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 412 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 419 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 421 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 423 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 424 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheimам 

am Rhein, DE 

 

(111) 606 

(732) CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED 

29th Floor Oxford House, Taikoo Place, 979 

King's Road, Island East, HK 

 

(111) 606 

(732) CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED 

29th Floor Oxford House, Taikoo Place, 979 

King's Road, Island East, HK 

 

(111) 3583 

(732) Tobacna Ljubljana d.o.o. 

Ljubljana, Cesta 24. Junija 90, Ljubljana-

Crnuce, 1231, SI 

 

(111) 638 

(732) FL EUROPE HOLDINGS, INC. 

112 West 34th Street, City of New York, 

State of New York 10120, US 

 

(111) 640 

(732) FL EUROPE HOLDINGS, INC. 

112 West 34th Street, City of New York, 

State of New York 10120, US 

 

(111) 687 

(732) Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

 

(111) 3390 

(732) Akzo Nobel Coatings International B.V. 

Velperweg 76 6824 BM Arnhem, NL 

 

(111) 3915 

(732) Akzo Nobel Coatings International B.V. 

Velperweg 76 6824 BM Arnhem, NL 

 

(111) 3145 

(732) All Star C.V. 

Colosseum 1, Hilversum 1213NL, NL 

 

(111) 3976 

(732) All Star C.V. 

Colosseum 1, Hilversum 1213NL, NL 

 

(111) 3977 

(732) All Star C.V. 

Colosseum 1, Hilversum 1213NL, NL 

 

(111) 3153 

(732) All Star C.V. 

Colosseum 1, Hilversum 1213NL, NL 
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(111) 4004 

(732) Henkel AG & Co.KGaA 

Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, DE 

 

(111) 4021 

(732) Samsonite IP Holdings S.a.r.l 

13-15 avenue de la Liberte, L-1931 

Luxembourg , LU 

 

(111) 1865 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 4048 

(732) Propex Operating Company, LLC, a 

Delaware limited liability company 

6025 Lee Highway, Suite 425, Chattanooga, 

Tennessee 37421, US 

 

(111) 4049 

(732) Ineos USA LLC 

200 E. Randolph Street, Chicago, Illinois 

60601, US 

 

(111) 6327 

(732) Syngenta Crop Protection AG 

Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, CH 

 

(111) 1509 

(732) John Deere Canada ULC 

295 Hunter Road, P.O.Box 1000, Grimsby, 

Ontario, Canada, L3M 4H5, CA 

 

(111) 1516 

(732) CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED 

29th Floor Oxford House, Taikoo Place, 979 

King's Road, Island East, HK 

 

(111) 1516 

(732) CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED 

29th Floor Oxford House, Taikoo Place, 979 

King's Road, Island East, HK 

 

(111) 1074 

(732) Lorillard Licensing Company LLC 

1600 First Union Tower, 300 North Greene 

Street, Suite 1601 City of Greensboro, State 

of North Carolina 27401, US 

 

(111) 3587 

(732) B.A.T. CHINA LIMITED 

Globe House, 1 Water Street, London WC2R 

3LA, GB 

 

(111) 3587 

(732) B.A.T. CHINA LIMITED 

Globe House, 1 Water Street, London WC2R 

3LA, GB 

 

(111) 3588 

(732) CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED 

29th Floor Oxford House, Taikoo Place, 979 

King's Road, Island East, HK 

 

(111) 3588 

(732) CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED 

29th Floor Oxford House, Taikoo Place, 979 

King's Road, Island East, HK 

 

(111) 3589 

(732) CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED 

29th Floor Oxford House, Taikoo Place, 979 

King's Road, Island East, HK 

 

(111) 3589 

(732) CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED 

29th Floor Oxford House, Taikoo Place, 979 

King's Road, Island East, HK 

 

(111) 805 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 808 
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(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 809 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 800 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 810 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 631 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 4951 

(732) Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

 

(111) 3618 

(732) Sears Brands, LLC 

3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 

60179, US 

 

(111) 3759 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 5316 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, New 

Jersey 08558, US 

 

(111) 5306 

(732) Palm Green Capital Limited 

Nemours Chambers, Road Town,Tortola, VG 

 

(111) 5463 

(732) Palm Green Capital Limited 

Nemours Chambers, Road Town,Tortola, VG 

 

(111) 5297 

(732) Samsonite IP Holdings S.a.r.l 

13-15 avenue de la Liberte, L-1931 

Luxembourg , LU 

 

(111) 3507 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 3675 

(732) C&C IP SARL  

18 avenue Marie-Therese, L-2132 

Luxembourg, LU 

 

(111) 3675 

(732) C&C IP SARL  

18 avenue Marie-Therese, L-2132 

Luxembourg, LU 

 

(111) 3809 

(732) Bolton Manitoba S.p.A 

Via G.B. Pirelli 19, 20124 Milano, IT 

 

(111) 3809 

(732) Bolton Manitoba S.p.A 

Via G.B. Pirelli 19, 20124 Milano, IT 

 

(111) 5015 

(732) Houghton Technical Corp., a Delaware 

corporation 

1011 Centre Road, Suite 322, Wilmington, 

Delaware 19805, US 

 

(111) 5165 

(732) AT & T Corporation  
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32 Avenue of the Americas, New York, New 

York 10013, US 

 

(111) 1523 

(732) CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED 

29th Floor Oxford House, Taikoo Place, 979 

King's Road, Island East, HK 

 

(111) 1523 

(732) CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED 

29th Floor Oxford House, Taikoo Place, 979 

King's Road, Island East, HK 

 

(111) 1898 

(732) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP 

Mapel Court Central Park, Reeds Crescent, 

Watford, WD24 4QQ, GB 

 

(111) 4132 

(732) Brown-Forman Finland Ltd., a 

company duly organized and existing under 

the Laws of Finland 

Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI 

 

(111) 1931 

(732) Del Monte Foods, Inc. 

One Maritime Plaza, San Francisco, CA 

94111, US 

 

(111) 1932 

(732) Del Monte Foods, Inc. 

One Maritime Plaza, San Francisco, CA 

94111, US 

 

(111) 1940 

(732) CARGOTEC PATENTER AB 

c/o Cargotec Sweden AB, Langgatan 14, 

34181 Ljungby, SE 

 

(111) 3345 

(732) C&C IP SARL  

18 avenue Marie-Therese, L-2132 

Luxembourg, LU 

 

(111) 3345 

(732) C&C IP SARL  

18 avenue Marie-Therese, L-2132 

Luxembourg, LU 

 

(111) 2609 

(732) SABIC Global Technologies B.V. 

Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen op Zoom, NL 

 

(111) 1237 

(732) INTERVET INTERNATIONAL B.V. 

Wim de Korverstraat 35 NL-5831, AN 

Boxmeer, NL 

 

(111) 1425 

(732) Clinigen Group Plc, 

of Pitcairn Hopuse, Crown Square, Centrum 

100, Burton-on-Trent, Staffordshire, DE14 

2WW, GB 

 

(111) 3033 

(732) Swix Sport AS 

Postboks 113, Kjelsas, 0411 Oslo, NO 

 

(111) 3246 

(732) TIME INC. 

1271 Avenue of the Americas, New York, 

New York 10020, US 

 

(111) 2491 

(732) TBL Licensing LLC 

200 Domain Drive, Stratham, New 

Hampshire 03885, US 

 

(111) 2497 

(732) NIPPON STEEL&SUMITOMO METAL 

CORPORATION 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo 100-8071, JP 

 

(111) 4365 
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(732) SUMITOMO KINZOKU KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA ( SUMITOМО MЕTAL 

INDUSTRIES LTD.) 

No. 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka, JP 

 

(111) 2843 

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

 

(111) 1745 

(732) Zoetis WHC 2 LLC 

100 Campus Drive  Florham Park  New 

Jersey 07932, US 

 

(111) 1747 

(732) William Grant & Sons Irish Brands 

Limited 

The Plaza, Block 71, Park West Business 

Park, Dublin 12,, IE 

 

(111) 1801 

(732) Aptalis Pharma SAS 

LA Prevote, Route de Bu, 78550 Houdan, FR 

 

(111) 1807 

(732) Renaissance Capital Corporation 

One Dole Drive, Westlake Village, California 

91361, US 

 

(111) 3184 

(732) Terumo BCT, Inc 

10811 West Collins Avenue, Lakewood, 

80215 CO, US 

 

(111) 3190 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, New 

Jersey 08558, US 

 

(111) 3194 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, New 

Jersey 08558, US 

 

(111) 3202 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, New 

Jersey 08558, US 

 

(111) 4554 

(732) IDEM PAPERS S.A. 

2 rue d'Asquempont, 1460 Virginal, BE 

 

(111) 6134 

(732) IDEM PAPERS S.A. 

2 rue d'Asquempont, 1460 Virginal, BE 

 

(111) 6837 

(732) Kraft Foods Group Brands LLC. 

Three lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093, 

US 

 

(111) 6953 

(732) AOL Inc., a Delaware corporation, 

22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, US 

 

(111) 6954 

(732) AOL Inc., a Delaware corporation, 

22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, US 

 

(111) 6491 

(732) Thomson Reuters Global Resources 

Neuhofstrasse 1, 6340, Baar, CH 

 

(111) 6497 

(732) Desitin Arzneimittel GmbH 

Weg beim Jager 214, 22335 Hamburg, DE 

 

(111) 2233 

(732) Sheraton International IP, LLC, a 

limited liability company organized under 

the laws of the State of Delaware, USA 

One StarPoint, Stamford, Connecticut 

06902, US 
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(111) 2252 

(732) DUNLOP INTERNATIONAL LIMITED 

Unit A, Brook Park East, Shirebrook, NG20 

8RY, GB 

 

(111) 2254 

(732) DUNLOP INTERNATIONAL LIMITED 

Unit A, Brook Park East, Shirebrook, NG20 

8RY, GB 

 

(111) 2256 

(732) DUNLOP INTERNATIONAL LIMITED 

Unit A, Brook Park East, Shirebrook, NG20 

8RY, GB 

 

(111) 4583 

(732) Clinigen Healthcare Limited 

Pitcairn House, First Avenue, Burton on 

Trent, DE14 2WW, GB 

 

(111) 4677 

(732) Elanco Animal Health Ireland Limited 

70 Sir John Rogerson's Quay, Dablin, IE 

 

(111) 4682 

(732) Elanco Animal Health Ireland Limited 

70 Sir John Rogerson's Quay, Dablin, IE 

 

(111) 4684 

(732) Elanco Animal Health Ireland Limited 

70 Sir John Rogerson's Quay, Dablin, IE 

 

(111) 2872 

(732) Veterina d.o.o. 

Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 

Potok, HR 

 

(111) 2893 

(732) Veterina d.o.o. 

Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 

Potok, HR 

 

(111) 2398 

(732) Kraft Foods Group Brands LLC. 

Three lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093, 

US 

 

(111) 6405 

(732) FMC Agricultura Products 

International AG 

18 Harbour Road, Central Plaza, Suite 2402, 

Wanchai, HK 

 

(111) 6875 

(732) GOODY'S Societe Anonyme of 

Catering Services (скратен назив -

GOODY'S S.A.) 

10, Ziridi Street 151 23 Maroussi, GR 

 

(111) 6925 

(732) 7801769 Canada Inc., a corporation 

incorporated pursuant to the laws of 

Canada, 

175 Terence Matthews Crescent, Kanata, 

Ontario, K2M 1W8, CA 

 

(111) 6923 

(732) QNX Software Systems Limited, an 

Ontario corporation 

175 Terence Matthews Crescent, Kanata, 

Ontario, K2M 1W8, CA 

 

(111) 6923 

(732) QNX Software Systems Limited, an 

Ontario corporation 

175 Terence Matthews Crescent, Kanata, 

Ontario, K2M 1W8, CA 

 

(111) 6924 

(732) QNX Software Systems Limited, an 

Ontario corporation 

175 Terence Matthews Crescent, Kanata, 

Ontario, K2M 1W8, CA 

 

(111) 6924 
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(732) QNX Software Systems Limited, an 

Ontario corporation 

175 Terence Matthews Crescent, Kanata, 

Ontario, K2M 1W8, CA 

 

(111) 7114 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 7301 

(732) Europe Brands S.a r.l. 

412F. route d'Esch, L-2086, LU 

 

(111) 7774 

(732) Europe Brands S.a r.l. 

412F. route d'Esch, L-2086, LU 

 

(111) 7302 

(732) Europe Brands S.a r.l. 

412F. route d'Esch, L-2086, LU 

 

(111) 7303 

(732) Europe Brands S.a r.l. 

412F. route d'Esch, L-2086, LU 

 

(111) 7304 

(732) Europe Brands S.a r.l. 

412F. route d'Esch, L-2086, LU 

 

(111) 8096 

(732) TBL Licensing LLC 

200 Domain Drive, Stratham, New 

Hampshire 03885, US 

 

(111) 7989 

(732) TBL Licensing LLC 

200 Domain Drive, Stratham, New 

Hampshire 03885, US 

 

(111) 7347 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 7530 

(732) Janssen Biotech, Inc., a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of Pennsylvania 

800 Ridgeview Drive, Horsham, 

Pennsylvania 19044, US 

 

(111) 7532 

(732) Janssen Biotech, Inc., a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of Pennsylvania 

800 Ridgeview Drive, Horsham, 

Pennsylvania 19044, US 

 

(111) 8631 

(732) DUNLOP INTERNATIONAL LIMITED 

Unit A, Brook Park East, Shirebrook, NG20 

8RY, GB 

 

(111) 8260 

(732) DUNLOP INTERNATIONAL LIMITED 

Unit A, Brook Park East, Shirebrook, NG20 

8RY, GB 

 

(111) 7568 

(732) Abbott Products Operations AG 

Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, 

CH 

 

(111) 7648 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 7648 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 9090 
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(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 7785 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 7723 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 7725 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 7800 

(732) Parlophone Records Limited 

28 Kensington Church Street, London W8 

4EP, GB 

 

(111) 8178 

(732) EUROBANK ERGASIAS SA 

8 Othonos St., 10557 Athens, GR 

 

(111) 9214 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 9530 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 9152 

(732) Thales UK Limited 

2 Dashwood Lang Road, The Bourne 

Business Park, Adlestone, Weybridge, KT15 

2NX, GB 

 

(111) 8454 

(732) E.R. Squibb & Sons L.L.C. A Delaware 

Limited Liability Company 

Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, 

New Jersey 08540, US 

 

(111) 8763 

(732) СЕАВУС ДООЕЛ Скопје 

ул.11 Октомври бр.33А, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 8784 

(732) Tianjin Kinnovata Pharmaceutical 

Company Limited 

West of Huang Hai Road and South of The 

Elevent Street, Tianjin Economic 

Technological Development Area, CN 

 

(111) 8784 

(732) Tianjin Kinnovata Pharmaceutical 

Company Limited 

West of Huang Hai Road and South of The 

Elevent Street, Tianjin Economic 

Technological Development Area, CN 

 

(111) 8604 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 8605 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 8612 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 8612 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 
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100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 9489 

(732) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE 

S.A.  

Av. Nestle 55, 1800 Vevey, CH 

 

(111) 9091 

(732) Primex Pharmaceuticals Oy 

Mariankatu 21 C, 00170 Helsinki, FI 

 

(111) 9289 

(732) Opel Special Vechicle GmbH and Opel 

Special Vehicles GmbH 

Mainzer Strasse (Adam Opel AG-M55), 

65428 Ruesselsheim, DE and Mainzer 

Strasse (Adam Opel AG - M55), 65428 

Ruesselsheim , DE 

 

(111) 9358 

(732) GeVeMA GmbH 

Kadekerweg 2, D-24340 Eckernforde, DE 

 

(111) 8988 

(732) Primex Pharmaceuticals Oy 

Mariankatu 21 C, 00170 Helsinki, FI 

 

(111) 10094 

(732) ASSA ABLOY AB 

Box 70340, SE-107 23 Stockholm , SE 

 

(111) 9595 

(732) WYBOROWA S.A. 

ul.Komandoria 5, 61-023 Poznan, PL 

 

(111) 9595 

(732) WYBOROWA S.A. 

ul.Komandoria 5, 61-023 Poznan, PL 

 

(111) 9119 

(732) EDELWEISS GmbH & CO.KG 

Oberstdorfer Strasse 7 87435 KEMPTEN, DE 

 

(111) 9551 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 9656 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road Brentford, Middlesex 

TW8 9GS, GB 

 

(111) 9914 

(732) C.P. Pharmaceuticals International 

C.V. c/o General Partners, Pfizer 

Manufacturing LLC and Pfizer Production 

LLC 

235 East 42nd Street, New York, New York 

10017, US 

 

(111) 9910 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 9838 

(732) C.P. Pharmaceuticals International 

C.V. c/o General Partners, Pfizer 

Manufacturing LLC and Pfizer Production 

LLC 

235 East 42nd Street, New York, New York 

10017, US 

 

(111) 10210 

(732) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH 

 

(111) 10367 

(732) LVD Acquisition, LLC, Limited Liability 

Company of the State of Delaware 

222 E. Campus View Blvd., Columbus, Ohio 

43235, US 

 

(111) 10367 
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(732) LVD Acquisition, LLC, Limited Liability 

Company of the State of Delaware 

222 E. Campus View Blvd., Columbus, Ohio 

43235, US 

 

(111) 10580 

(732) Pringles S.a.r.l. 

560A Rue De Neudorf, Luxembourg, L-2220, 

LU 

 

(111) 10588 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 10589 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 10590 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 10591 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 10592 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 10657 

(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 

#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 

KR 

 

(111) 10513 

(732) JD Sports Fashion Plc 

Hollinsbrook Way, Pilsworth, Bury, 

Lancashire, BL9 8RR, GB 

 

(111) 10729 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 10730 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 10731 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 10812 

(732) Teva Czech Industries s.r.o. 

Ostravska 29, 747 70 Opava-Komarov, CZ 

 

(111) 10879 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 10900 

(732) Church & Dwight Co., Inc., 

500 Charles Ewing Boulevard Ewing, New 

Jersey, 08628 , US 

 

(111) 10902 

(732) FRAM Group IP LLC, a Delaware 

limited liability company 

39 Old Ridgebuty Road, Dunbury, 

Connecticut, 06810-5109, US 

 

(111) 10732 

(732) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP 

Mapel Court Central Park, Reeds Crescent, 

Watford, WD24 4QQ, GB 

 

(111) 10949 

(732) HEGEDUS Tedeja 

Jamova cesta 19, 1000, Ljubljana, Ljubljana, 

SI 

 

(111) 10942 

(732) Pfizer Ireland Pharmaceuticals 

Operations Support Group, Ringaskiddy, 

County Cork, IE 
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(111) 11021 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 11147 

(732) MSD INTERNATIONAL GMBH, a 

limited liability company incorporated in 

Switzerland 

located at Weystrasse 2, 6000 Lucerne 6, CH 

 

(111) 11148 

(732) MSD INTERNATIONAL GMBH, a 

limited liability company incorporated in 

Switzerland 

located at Weystrasse 2, 6000 Lucerne 6, CH 

 

(111) 11022 

(732) RB PHARMACEUTICALS LIMITED 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

 

(111) 11023 

(732) RB PHARMACEUTICALS LIMITED 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

 

(111) 11099 

(732) Hankook Tire Co., Ltd 

133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-

gu, Seoul, 135-723, KR 

 

(111) 11102 

(732) Hankook Tire Co., Ltd 

133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-

gu, Seoul, 135-723, KR 

 

(111) 11318 

(732) Cilag GmbH International 

Landis & Gyr Strasse 1, CH 6300 Zug,, CH 

 

(111) 11044 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 11053 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 11084 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 

HR 

 

(111) 11319 

(732) Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

 

(111) 11340 

(732) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland 

Neuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, CH 

 

(111) 11041 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 11315 

(732) Ravintoraisio Oy 

Raisionkaari 55, 21200 Raisio, FI 

 

(111) 11609 

(732) Cheminova A/S 

Thyboronvej 78, DK-7673 Harboore, DK 

 

(111) 11614 

(732) Frito-Lay Trading Company Europe 

GmbH 

Spitalgasse 2, CH-3011 Bern, CH 

 

(111) 11669 

(732) GOODY'S Societe Anonyme of 

Catering Services (скратен назив -

GOODY'S S.A.) 

10, Ziridi Street 151 23 Maroussi, GR 

 

(111) 13486 

(732) БАУАРТ ГРУПА ДОО 
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ул.Вељко Влахови“4-1/2, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 12973 

(732) SANICOVA, S.L. 

Ctra. Alcora km. 17 San Juan de Moro 12130 

Castellon, ES 

 

(111) 11863 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 11658 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 11783 

(732) Miroglio Fashion S.r.l. 

Via Santa Margherita 23, 12051 Alba, Cuneo, 

IT 

 

(111) 11623 

(732) YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI 

Kisikli Mah. Ferah Cad. Kisikli Cesme Sk. 

No: 2/4 B. Camlica, Uskudar, ISTANBUL, TR 

 

(111) 16859 

(732) Sony Music Entertainment (formerly 

Known as Sony BMG MUSIC  Entertainment) 

550 Madison Avenue, New York, New York, 

US 

 

(111) 11807 

(732) Richter Gedeon Nyrt. 

Gyomroi ut 19-21 1103 Bdapest, HU 

 

(111) 11809 

(732) Richter Gedeon Nyrt. 

Gyomroi ut 19-21  1103 Budapest, HU 

 

(111) 11441 

(732) MSD INTERNATIONAL GMBH, a 

limited liability company incorporated in 

Switzerland 

located at Weystrasse 2, 6000 Lucerne 6, CH 

 

(111) 11711 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 14285 

(732) Apple and Pear Australia Limited, an 

Australian company 

39 O' Connell Street, North Melbourne, 

Victoria, 3051,, AU 

 

(111) 11533 

(732) MSD INTERNATIONAL GMBH, a 

limited liability company incorporated in 

Switzerland 

located at Weystrasse 2, 6000 Lucerne 6, CH 

 

(111) 11532 

(732) MSD INTERNATIONAL GMBH, a 

limited liability company incorporated in 

Switzerland 

located at Weystrasse 2, 6000 Lucerne 6, CH 

 

(111) 11531 

(732) MSD INTERNATIONAL GMBH, a 

limited liability company incorporated in 

Switzerland 

located at Weystrasse 2, 6000 Lucerne 6, CH 

 

(111) 11535 

(732) MSD INTERNATIONAL GMBH, a 

limited liability company incorporated in 

Switzerland 

located at Weystrasse 2, 6000 Lucerne 6, CH 

 

(111) 12644 

(732) COLAK MIROSLAV 

Ledinac 150, Donji Mamici, 88340 Grude, BA 

 

(111) 11925 

(732) COLAK MIROSLAV 

Ledinac 150, Donji Mamici, 88340 Grude, BA 
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(111) 11568 

(732) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland 

Neuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, CH 

 

(111) 11834 

(732) BRF Brasil Foods PTE Limited 

8, Marina Boulevard, # 05-02, Marina Bay 

Financial Centre, 018981, SG 

 

(111) 11838 

(732) Premark Packaging LLC 

3650 West Lake Avenue, Glenview, Illinois 

60026, US 

 

(111) 11577 

(732) Валентина Тодоровска 

ул.1 бр.20, Сопиште,, 1000, Скопје, Скопје, 

MK 

 

(111) 11481 

(732) Mondelez Canada Inc. 

2660 Matheson Blvd. East, Mississauga, ON, 

L4W 5M2, CA 

 

(111) 16904 

(732) ION S.A. Cocoa & Chocolate 

Manufacturers 

69 El Venizelou Street, Neo Faliro, GR-18547 

PIRAEUS, GR 

 

(111) 12579 

(732) JBS S.A. 

Av. Marginal direita do rio Tiete, No. 500, 3 

andar 01, Vila Jaguara, city of Sao Pulo - SP 

- Brazil CEP: 05518-100, BR 

 

(111) 13801 

(732) Љупчо Јовановски 

ул.Ката Поцкова бр.94-29, 2400 Струмица, 

MK 

 

(111) 12459 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, New 

Jersey 08558, US 

 

(111) 12459 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, New 

Jersey 08558, US 

 

(111) 13381 

(732) Omega Pharma Innovation & 

Development NV 

Venecoweg 26, 9810 NAZARETH, BE 

 

(111) 13381 

(732) Omega Pharma Innovation & 

Development NV 

Venecoweg 26, 9810 NAZARETH, BE 

 

(111) 12296 

(732) Arcelor Mittal 

Avenue de la Liberte, 19-L2930, LU 

 

(111) 12295 

(732) Arcelor Mittal 

Avenue de la Liberte, 19-L2930, LU 

 

(111) 12348 

(732) Ultra Premium Brands Limited 

19 Titan Court Laporte Way Luton Beds 

LU4EF , GB 

 

(111) 12486 

(732) WD-40 Manufacturing Company 

(California Corporation) 

1061 Cudahy Place, San Diego, California 

92110, US 

 

(111) 12485 

(732) WD-40 Manufacturing Company 

(California Corporation) 

1061 Cudahy Place, San Diego, California 

92110, US 
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(111) 16796 

(732) Arcelor Mittal 

Avenue de la Liberte, 19-L2930, LU 

 

(111) 14920 

(732) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 12449 

(732) Diageo Brands B.V. 

Molenwerf 10-12  1014 BG Amsterdam, NL 

 

(111) 12361 

(732) AbbVie Inc. 

1 North Waukegan Road, North Chicago, 

Illinois 60064, US 

 

(111) 12362 

(732) AbbVie Inc. 

1 North Waukegan Road, North Chicago, 

Illinois 60064, US 

 

(111) 12239 

(732) Abbott Laboratories 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 

60064, US 

 

(111) 12239 

(732) Abbott Laboratories 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 

60064, US 

 

(111) 12891 

(732) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland 

Neuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, CH 

 

(111) 13014 

(732) DVS Footwear International LLC 

1065 Avenue of the Americas, New York, 

New York 10018, US 

 

(111) 13085 

(732) A.P. Moller - Maersk A/S 

Esplanaden 50, 2200 Copenhagen K,, DK 

 

(111) 13086 

(732) A.P. Moller - Maersk A/S 

Esplanaden 50, 2200 Copenhagen K,, DK 

 

(111) 12991 

(732) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland 

Neuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, CH 

 

(111) 13572 

(732) Razor USA LLC 

16200-A Carmenita Road, Cerritos, 

California 90703, US 

 

(111) 13569 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 13492 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 13683 

(732) PHARMASWISS SA 

Gubelstrasse 12, 6300 Zug, CH 

 

(111) 13841 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 13841 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 13836 
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(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 13836 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 13838 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 13838 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 13782 

(732) Omega Pharma Innovation & 

Development NV 

Venecoweg 26, 9810 NAZARETH, BE 

 

(111) 13782 

(732) Omega Pharma Innovation & 

Development NV 

Venecoweg 26, 9810 NAZARETH, BE 

 

(111) 13790 

(732) AbbVie Inc. 

1 North Waukegan Road, North Chicago, 

Illinois 60064, US 

 

(111) 13854 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 13869 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 13867 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 13817 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 13912 

(732) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland 

Neuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, CH 

 

(111) 14290 

(732) Друштво за производство, трговијс 

и услуги СААТ КУЛА ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-

извоз Гостивар 

ул.Никола Парапунов бр.1, Гостивар, MK 

 

(111) 13906 

(732) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland 

Neuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, CH 

 

(111) 13641 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 13640 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 14535 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 15892 
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(732) Brown-Forman Finland Ltd., a 

company duly organized and existing under 

the Laws of Finland 

Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI 

 

(111) 15893 

(732) Brown-Forman Finland Ltd., a 

company duly organized and existing under 

the Laws of Finland 

Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI 

 

(111) 14006 

(732) PHARMASWISS SA 

Gubelstrasse 12, 6300 Zug, CH 

 

(111) 16010 

(732) Fazer Invest Oy 

PO Box 4, 00941 Helsinki, FI 

 

(111) 14501 

(732) Друштво за промет и услуги ФОБАС 

Компани ДОО Скопје 

Источна Индустриска Зона бб, дел 3, 

Маџари, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 14503 

(732) Друштво за промет и услуги ФОБАС 

Компани ДОО Скопје 

Источна Индустриска Зона бб, дел 3, 

Маџари, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 14355 

(732) The ONE Campaign, a District of 

Columbia non-profit company, located at 

1400 Eye Street, NW, Suite 600, Washington, 

District of Columbia, US 

 

(111) 14323 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 14529 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 14652 

(732) Јанко Илковски 

ул.Железничка 30, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 16050 

(732) GOODY'S Societe Anonyme of 

Catering Services (скратен назив -

GOODY'S S.A.) 

10, Ziridi Street 151 23 Maroussi, GR 

 

(111) 14447 

(732) ELECTRAWORKS LIMITED 

Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue , 

GI 

 

(111) 14449 

(732) ELECTRAWORKS LIMITED 

Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue , 

GI 

 

(111) 14968 

(732) TBL Licensing LLC 

200 Domain Drive, Stratham, New 

Hampshire 03885, US 

 

(111) 14831 

(732) MEWAH BRANDS (S) PTE LTD 

5 International Business Park, #05-00 

Mewah Building, Singapore 609914, SG 

 

(111) 14973 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 14761 

(732) AbbVie Inc. 

1 North Waukegan Road, North Chicago, 

Illinois 60064, US 
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(111) 14678 

(732) GUANGZHOU HAOJIN MOTORCYCLE 

CO., LTD 

Shangsho Industrial Distric, Lixin Road, 

Xintang Town, Zengcheng City, Guangdong 

Province, 511340, CN 

 

(111) 15118 

(732) Друштво за маркетинг и промет со 

недвижности ЊУ ВЕЈ ЛИМИТЕД 

ул.Михаил и Ефтихиј бр.20, Скопје, MK 

 

(111) 15306 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 15219 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 15012 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 15564 

(732) ДПТ МБ ВИТЛАРОВ ДООЕЛ Штип 

9-ти км, бб, 2000 Штип, MK 

 

(111) 15644 

(732) Biogen Idec MA Inc. (a Massachusetts 

Corporation) 

14 Cambridge Center, Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

 

(111) 15644 

(732) Biogen Idec MA Inc. (a Massachusetts 

Corporation) 

14 Cambridge Center, Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

 

(111) 15645 

(732) PHARMASWISS SA 

Gubelstrasse 12, 6300 Zug, CH 

 

(111) 16396 

(732) Thomson Reuters Global Resources 

Neuhofstrasse 1, 6340, Baar, CH 

 

(111) 19204 

(732) Biogen Idec MA Inc. (a Massachusetts 

Corporation) 

14 Cambridge Center, Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

 

(111) 19204 

(732) Biogen Idec MA Inc. (a Massachusetts 

Corporation) 

14 Cambridge Center, Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

 

(111) 15621 

(732) AstraZeneca AB 

Vastra Malarehamnen 9 Sodertalje, SE-151 

85, SE 

 

(111) 16067 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 16068 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 16052 

(732) All Star C.V. 

Colosseum 1, Hilversum 1213NL, NL 

 

(111) 16193 

(732) Jaguar Land Rover Limited 

Abbey Road, Whitlay, Coventry CV3 4LF, GB 
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(111) 16180 

(732) Jaguar Land Rover Limited 

Abbey Road, Whitlay, Coventry CV3 4LF, GB 

 

(111) 16181 

(732) Jaguar Land Rover Limited 

Abbey Road, Whitlay, Coventry CV3 4LF, GB 

 

(111) 15614 

(732) Gianfranco Ferre S.p.A., JLT 

Jumeirah Lakes Towers, Sheikh Zayed 

Street, P.O. BOX 62888, Dubai, AE 

 

(111) 18565 

(732) INTERCARD FINANCE AD 

Sofia, 1407, Lozenetz District, 76A James 

Baucher Blvd., BG 

 

(111) 17226 

(732) INTERCARD FINANCE AD 

Sofia, 1407, Lozenetz District, 76A James 

Baucher Blvd., BG 

 

(111) 15899 

(732) TOP SHOP INTERNATIONAL SA 

Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, CH 

 

(111) 16498 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 16684 

(732) Dell Inc. 

One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, 

US 

 

(111) 16076 

(732) GOODY'S Societe Anonyme of 

Catering Services (скратен назив -

GOODY'S S.A.) 

10, Ziridi Street 151 23 Maroussi, GR 

 

(111) 16722 

(732) Dell Inc. 

One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, 

US 

 

(111) 16724 

(732) Dell Inc. 

One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, 

US 

 

(111) 16719 

(732) Dell Inc. 

One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, 

US 

 

(111) 16759 

(732) Dell Inc. 

One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, 

US 

 

(111) 17053 

(732) Rani Refreshments FZCO 

of Office No.LB191306 Jebel Ali, Dubai, AE 

 

(111) 17338 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 17338 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 17013 

(732) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH 

 

(111) 17099 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto 

Smarjeska cesta 6  8501 Novo mesto, SI 
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(111) 17086 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 17091 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 17090 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 18005 

(732) PHARMASWISS SA 

Gubelstrasse 12, 6300 Zug, CH 

 

(111) 18006 

(732) PHARMASWISS SA 

Gubelstrasse 12, 6300 Zug, CH 

 

(111) 17092 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 17252 

(732) AstraZeneca AB 

Vastra Malarehamnen 9 Sodertalje, SE-151 

85, SE 

 

(111) 17266 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 17876 

(732) AbbVie Inc. 

1 North Waukegan Road, North Chicago, 

Illinois 60064, US 

 

(111) 17806 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 17663 

(732) AstraZeneca Pharmaceuticals LP 

1800 Concord Pike, Wilmington, Delaware, 

US 

 

(111) 17807 

(732) PHARMASWISS SA 

Gubelstrasse 12, 6300 Zug, CH 

 

(111) 18588 

(732) Milleford Ltd. 

No. 1 Mapp Street, Belize City, BZ 

 

(111) 17787 

(732) AbbVie Inc. 

1 North Waukegan Road, North Chicago, 

Illinois 60064, US 

 

(111) 17739 

(732) Abbott Laboratories 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 

60064, US 

 

(111) 17739 

(732) Abbott Laboratories 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 

60064, US 

 

(111) 18151 

(732) MIH ALLEGRO B.V. 

Taurusavenue 105, 2132 LS Hoofddorp, NL 

 

(111) 18254 

(732) Brown-Forman Finland Ltd., a 

company duly organized and existing under 

the Laws of Finland 

Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI 
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(111) 18153 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

 

(111) 18164 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

(111) 18322 

(732) Jaguar Land Rover Limited 

Abbey Road, Whitlay, Coventry CV3 4LF, GB 

 

(111) 18959 

(732) PHARMASWISS SA 

Gubelstrasse 12, 6300 Zug, CH 

 

(111) 18332 

(732) PHARMASWISS SA 

Gubelstrasse 12, 6300 Zug, CH 

 

(111) 18593 

(732) EUROBANK ERGASIAS SA 

8 Othonos St., 10557 Athens, GR 

 

(111) 18886 

(732) Brown-Forman Finland Ltd., a 

company duly organized and existing under 

the Laws of Finland 

Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI 

 

(111) 19238 

(732) Друштво за маркетинг и промет со 

недвижности ЊУ ВЕЈ  ЛИМИТЕД 

ул.Михаил и Ефтиј бр.20, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 19053 

(732) Diners Club International Ltd., a New 

York corporation 

2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois 

60015, US 

 

(111) 18705 

(732) Jaguar Land Rover Limited 

Abbey Road, Whitlay, Coventry CV3 4LF, GB 

 

(111) 19358 

(732) Трговско друштво за новинско 

издавачка дејност и графичко 

производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР 

ДООЕЛ Скопје 

ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, MK 

 

(111) 20438 

(732) Султана Михајлова 

ул. "Бетовенова" бр. 10, 1000, Скопје, 

Скопје, MK 

 

(111) 19382 

(732) PHARMASWISS SA 

Gubelstrasse 12, 6300 Zug, CH 

 

(111) 19937 

(732) Brown-Forman Finland Ltd., a 

company duly organized and existing under 

the Laws of Finland 

Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI 

 

(111) 20905 

(732) Мустафи Едина 

Мала Речица ул.179 бр.35, Тетово, MK 

 

(111) 19890 

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

 

(111) 19772 

(732) Chongqing Soko Industry Group stock 

Co., Ltd. 

No. 61-1, Jinqiao Road, Shapingba District, 

Chongqing, CN 

 

(111) 19774 

(732) FMC Agricultura Products 

International AG 
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18 Harbour Road, Central Plaza, Suite 2402, 

Wanchai, HK 

 

(111) 20100 

(732) Друштво за производство, трговија 

и услуги МТ-ГЛОБАЛ ТОБАКО ДООЕЛ 

увоз-извоз Куманово 

„3-та македонска ударна бригада“ 

бр.106/1-12, Куманово, MK 

 

(111) 20094 

(732) Друштво за производство, трговија 

и услуги МТ-ГЛОБАЛ ТОБАКО ДООЕЛ 

увоз-извоз Куманово 

„3-та македонска ударна бригада“ 

бр.106/1-12, Куманово, MK 

 

(111) 20093 

(732) Друштво за производство, трговија 

и услуги МТ-ГЛОБАЛ ТОБАКО ДООЕЛ 

увоз-извоз Куманово 

„3-та македонска ударна бригада“ 

бр.106/1-12, Куманово, MK 

 

(111) 20092 

(732) Друштво за производство, трговија 

и услуги МТ-ГЛОБАЛ ТОБАКО ДООЕЛ 

увоз-извоз Куманово 

„3-та македонска ударна бригада“ 

бр.106/1-12, Куманово, MK 

 

(111) 20084 

(732) Друштво за производство, трговија 

и услуги МТ-ГЛОБАЛ ТОБАКО ДООЕЛ 

увоз-извоз Куманово 

„3-та македонска ударна бригада“ 

бр.106/1-12, Куманово, MK 

 

(111) 20091 

(732) Друштво за производство, трговија 

и услуги МТ-ГЛОБАЛ ТОБАКО ДООЕЛ 

увоз-извоз Куманово 

„3-та македонска ударна бригада“ 

бр.106/1-12, Куманово, MK 

 

(111) 20085 

(732) Друштво за производство, трговија 

и услуги МТ-ГЛОБАЛ ТОБАКО ДООЕЛ 

увоз-извоз Куманово 

„3-та македонска ударна бригада“ 

бр.106/1-12, Куманово, MK 

 

(111) 20874 

(732) PHARMASWISS SA 

Gubelstrasse 12, 6300 Zug, CH 
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ПРОМЕНИ 

 

 
(111) 130 

(732) Dunhill Tobacco of London Limited 

Globe House, 4 Temple Place, London, 

WC2R 2PG, GB 

 

(111) 560 

(732) Alpharma (Luxembourg) S.a.r.l 

L-1331 Luxembourg, 65 boulevard, 

Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. 

Luxembourg B67.123, LU 

 

(111) 561 

(732) Alpharma (Luxembourg) S.a.r.l 

L-1331 Luxembourg, 65 boulevard, 

Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. 

Luxembourg B67.123, LU 

 

(111) 562 

(732) Zoetis WHC 2 LLC 

100 Campus Drive  Florham Park  New 

Jersey 07932, US 

 

(111) 570 

(732) Wyeth Holdings LLC 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 

07940-0874, US 

 

(111) 496 

(732) Wyeth Holdings LLC 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 

07940-0874, US 

 

(111) 497 

(732) Wyeth Holdings LLC 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 

07940-0874, US 

 

(111) 834 

(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zurich 

Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, CH 

 

(111) 255 

(732) Gap (ITM) Inc., a California 

corporation 

2 Folsom Street, San Francisco, California 

94105, US 

 

(111) 316 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 317 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 318 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 319 

(732) Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Mullerstrasse 178  13353 Berlin, DE 

 

(111) 321 

(732) Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Mullerstrasse 178  13353 Berlin, DE 

 

(111) 322 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 328 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 
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(111) 329 

(732) Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Mullerstrasse 178  13353 Berlin, DE 

 

(111) 410 

(732) Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Mullerstrasse 178, 13353 Berlin,, DE 

 

(111) 411 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 412 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 419 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 420 

(732) Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Mullerstrasse 178  13353 Berlin, DE 

 

(111) 421 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 423 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 424 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 

Monheimам am Rhein, DE 

 

(111) 426 

(732) Genentech, Inc. Legal Department - 

Trademarks 

1 DNA Way South San Francisco, CA 

94080-4918, US 

 

(111) 3577 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808, US 

 

(111) 4916 

(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH 

Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE 

 

(111) 5049 

(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH 

Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE 

 

(111) 638 

(732) FL EUROPE HOLDINGS, INC. 

112 West 34th Street, City of New York, 

State of New York 10120, US 

 

(111) 640 

(732) FL EUROPE HOLDINGS, INC. 

112 West 34th Street, City of New York, 

State of New York 10120, US 

 

(111) 657 

(732) Gap (ITM) Inc., a California 

corporation 

2 Folsom Street, San Francisco, California 

94105, US 

 

(111) 3390 

(732) Akzo Nobel Coatings International 

B.V. 

Velperweg 76 6824 BM Arnhem, NL 

 

(111) 3915 

(732) Akzo Nobel Coatings International 

B.V. 
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Velperweg 76 6824 BM Arnhem, NL 

 

(111) 3092 

(732) ManpowerGroup Inc. 

100 Manpower Place, Milwaukee, 

Wisconsin, US 

 

(111) 3092 

(732) ManpowerGroup Inc. 

100 Manpower Place, Milwaukee, 

Wisconsin, US 

 

(111) 3106 

(732) THE TIMKEN COMPANY 

4500 Mount Pleasant Street NW, North 

Canton, OH 44720, US 

 

(111) 3121 

(732) SONY CORPORATION 

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, JP 

 

(111) 2516 

(732) Warner Communications LLC 

One Time Warner Center, New York, New 

York 10019, US 

 

(111) 3140 

(732) THE ARMOR ALL/STP PRODUCTS 

COMPANY 

1221 Broadway, Oakland, California 

94612-1888, US 

 

(111) 3143 

(732) THE ARMOR ALL/STP PRODUCTS 

COMPANY 

44 Olld Ridgebury Road, Danbury, 

Connecticut 06810, US 

 

(111) 3984 

(732) PVH Corp. 

200 Madison Avenue, New York, NY 10016, 

US 

 

(111) 3985 

(732) PVH Corp. 

200 Madison Avenue, New York, NY 10016, 

US 

 

(111) 4004 

(732) Henkel AG & Co.KGaA 

Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, DE 

 

(111) 4004 

(732) Henkel AG & Co.KGaA 

Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, DE 

 

(111) 4021 

(732) Samsonite IP Holdings S.a.r.l 

13-15 avenue de la Liberte, L-1931 

Luxembourg , LU 

 

(111) 4021 

(732) Samsonite IP Holdings S.a.r.l 

13-15 avenue de la Liberte, L-1931 

Luxembourg , LU 

 

(111) 4021 

(732) Samsonite IP Holdings S.a.r.l 

13-15 avenue de la Liberte, L-1931 

Luxembourg , LU 

 

(111) 3358 

(732) J.W. SPEAR & SONS LIMITED 

Mattel House, Vanwall Business Park, 

Vanwall Road, Maidenhead, Berkshire SL6 

4UB , GB 

 

(111) 1449 

(732) Belupo lijekovi i kozmetika d.d. 

Danica 5, 48000 Koprivnica, HR 

 

(111) 4048 

(732) Propex Operating Company, LLC, a 

Delaware limited liability company 

6025 Lee Highway, Suite 425, 

Chattanooga, Tennessee 37421, US 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    239 | С т р а н а  
 

30 Април 2015 Гласник Бр. 2/2015  

 

(111) 4049 

(732) Ineos USA LLC 

200 E. Randolph Street, Chicago, Illinois 

60601, US 

 

(111) 4049 

(732) Ineos USA LLC 

200 E. Randolph Street, Chicago, Illinois 

60601, US 

 

(111) 3006 

(732) The Jordans & Ryvita Company 

Limited 

Weston Centre, 10 Grosvenor Street, 

London W1K 4QY, GB 

 

(111) 3006 

(732) The Jordans & Ryvita Company 

Limited 

Weston Centre, 10 Grosvenor Street, 

London W1K 4QY, GB 

 

(111) 1517 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808, US 

 

(111) 702 

(732) HARD ROCK LIMITED, a Jersey 

corporation 

13-14 Esplande, St. Helier, Jersey JE1 

1BD, Channel Islands, ZB 

 

(111) 708 

(732) Wizard Co., Inc. (Delaware 

corporation) 

6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 

07054, US 

 

(111) 713 

(732) Wizard Co., Inc. (Delaware 

corporation) 

6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 

07054, US 

 

(111) 718 

(732) GEO G. SANDEMAN SONS & CO., 

LIMITED 

400 Capability Green, Luton, Bedfordshire, 

GB 

 

(111) 718 

(732) GEO G. SANDEMAN SONS & CO., 

LIMITED 

400 Capability Green, Luton, Bedfordshire, 

GB 

 

(111) 3658 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808, US 

 

(111) 805 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 808 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 809 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 800 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 
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(111) 810 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 631 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 728 

(732) THE DRAMBUIE LIQUEUR 

COMPANY LIMITED 

Springburn Bond, Carlisle Street, 

Glasgow, G21 1EQ, Scotland, GB 

 

(111) 739 

(732) Hewlett-Packard Development 

Company, L.P. 

11445 Compaq Center Drive West, 

Houston, TX 77070, US 

 

(111) 740 

(732) Hewlett-Packard Development 

Company, L.P. 

11445 Compaq Center Drive West, 

Houston, TX 77070, US 

 

(111) 741 

(732) Hewlett-Packard Development 

Company, L.P. 

11445 Compaq Center Drive West, 

Houston, TX 77070, US 

 

(111) 769 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 770 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 771 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 3603 

(732) DAICEL CORPORATION 

3-4-5, Umeda, Kita-ku, Osaka-shi, OSAKA, 

530-0001, JP 

 

(111) 3629 

(732) Jacobs & Turner Limited 

Vermont House, 149 Vermont Street, 

Kinning Park, Glasgow, G41 1LU, GB 

 

(111) 3630 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 3686 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc., 

2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808, US 

 

(111) 3687 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc., 

2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808, US 

 

(111) 4863 

(732) BRANDBREW S.A. 

5, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, 

LU 

 

(111) 3768 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto 

Smarjeska cesta 6  8501 Novo mesto, SI 
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(111) 3712 

(732) Wyeth LLC 

235 East 42nd Street, New York, NY 10017, 

US 

 

(111) 3712 

(732) Wyeth LLC 

235 East 42nd Street, New York, NY 10017, 

US 

 

(111) 3829 

(732) Velcro Industries B.V. 

Castorweg 22-24, Curacao, AN 

 

(111) 3748 

(732) Империал Тобако ТКС а.д. Скопје 

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

MK 

 

(111) 4925 

(732) SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD.  

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 

104-8260, JP 

 

(111) 4926 

(732) SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD.  

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 

104-8260, JP 

 

(111) 4927 

(732) SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD.  

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 

104-8260, JP 

 

(111) 4929 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 4962 

(732) Dunhill Tobacco of London Limited 

Globe House, 4 Temple Place, London, 

WC2R 2PG, GB 

 

(111) 5223 

(732) Chiquita Brands L.L.C. 

550 S.Caldwell Street, Charlotte, North 

Carolina 28202, US 

 

(111) 5247 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 5245 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 5244 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 5243 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 5242 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 5241 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 5461 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 5238 

(732) Glaxo Group Limited 
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980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 5333 

(732) Cott Beverages, Inc 

5519 W. Idlewild Avenue, Tampa, Florida 

33634-8016, US 

 

(111) 5306 

(732) Palm Green Capital Limited 

Nemours Chambers, Road Town,Tortola, 

VG 

 

(111) 5306 

(732) Palm Green Capital Limited 

Nemours Chambers, Road Town,Tortola, 

VG 

 

(111) 5307 

(732) AT&T Intellectual Property II, L.P. 

645 East Plumb Lane, Reno, Nevada 

89502, US 

 

(111) 5463 

(732) Palm Green Capital Limited 

Nemours Chambers, Road Town,Tortola, 

VG 

 

(111) 5463 

(732) Palm Green Capital Limited 

Nemours Chambers, Road Town,Tortola, 

VG 

 

(111) 5297 

(732) Samsonite IP Holdings S.a.r.l 

13-15 avenue de la Liberte, L-1931 

Luxembourg , LU 

(111) 5297 

(732) Samsonite IP Holdings S.a.r.l 

13-15 avenue de la Liberte, L-1931 

Luxembourg , LU 

 

(111) 5297 

(732) Samsonite IP Holdings S.a.r.l 

13-15 avenue de la Liberte, L-1931 

Luxembourg , LU 

 

(111) 5268 

(732) Anadolu Efes Biracilik ve Malt 

Sanayii Anonim Sirketi 

Bahcelievler Mahallesi sehit Ibrahim 

Koparir Caddesi No:4, Bahcelievler, 

Istanbul, TR 

 

(111) 589 

(732) Империал Тобако ТКС а.д. Скопје 

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

MK 

 

(111) 590 

(732) Империал Тобако ТКС а.д. Скопје 

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

MK 

 

(111) 591 

(732) Империал Тобако ТКС а.д. Скопје 

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

MK 

 

(111) 5355 

(732) BGI Brands S.a.r.l. 

3, Rue des Bains L-1212 Luxembourg, LU 

 

(111) 5355 

(732) BGI Brands S.a.r.l. 

3, Rue des Bains L-1212 Luxembourg, LU 

 

(111) 5355 

(732) BGI Brands S.a.r.l. 

3, Rue des Bains L-1212 Luxembourg, LU 

 

(111) 5355 

(732) BGI Brands S.a.r.l. 

3, Rue des Bains L-1212 Luxembourg, LU 

 

(111) 5356 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    243 | С т р а н а  
 

30 Април 2015 Гласник Бр. 2/2015  

(732) Twentieth Century Fox Film 

Corporation 

10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, 

California 90035, US 

 

(111) 5384 

(732) БИНПРО ДООЕЛ Скопје 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје, MK 

 

(111) 5573 

(732) БОТОНИ ДООЕЛ Скопје 

Кеј 13ти Ноември, ГТЦ лок. 190/9, 1000 

Скопје, MK 

 

(111) 594 

(732) Империал Тобако ТКС а.д. Скопје 

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

MK 

 

(111) 5498 

(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH 

Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE 

 

(111) 5627 

(732) Veedol International Limited 

1 Royal Bank Place, Buchanan Street, 

Glasgow, Scotland, G1 3AA, GB 

 

(111) 5616 

(732) Takeda GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, 

DE 

 

(111) 5617 

(732) Takeda GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, 

DE 

 

(111) 5619 

(732) Takeda GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, 

DE 

 

(111) 5620 

(732) Takeda GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, 

DE 

 

(111) 5633 

(732) Takeda GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, 

DE 

 

(111) 5609 

(732) CERVECERIA DEL PACIFICO S. DE 

R.L. DE C.V. 

Calzada Gabriel Leyva y Melchor Ocampo 

s/n, Col. Centro, 82000, Mazatlan, Sinaloa, 

MX 

 

(111) 5608 

(732) CERVECERIA MODELO, S DE R.L. 

DE C.V. 

Lago Alberto No.156, Colonia Anahuac, 

11320 Mexico, D.F.,, MX 

 

(111) 5664 

(732) CERVECERIA MODELO, S DE R.L. 

DE C.V. 

Lago Alberto No.156, Colonia Anahuac, 

11320 Mexico, D.F.,, MX 

 

(111) 5665 

(732) CERVECERIA MODELO, S DE R.L. 

DE C.V. 

Lago Alberto No.156, Colonia Anahuac, 

11320 Mexico, D.F.,, MX 

 

(111) 3525 

(732) FELIX The Nut Company GmbH & 

Co. KG 

Binnerheide 28 58239 Schwerte, DE 

 

(111) 3525 

(732) FELIX The Nut Company GmbH & 

Co. KG 
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Binnerheide 28 58239 Schwerte, DE 

 

(111) 3960 

(732) Ranco Incorporated of Delaware 

191 E. North Avenue, Carol Stream , 

Illinois 60188, US 

 

(111) 4952 

(732) Sandgate Ltd, 

Canon's Court, 22 Victoria Street, 

Hamilton HM 12, BM 

 

(111) 3809 

(732) Bolton Manitoba S.p.A 

Via G.B. Pirelli 19, 20124 Milano, IT 

 

(111) 3809 

(732) Bolton Manitoba S.p.A 

Via G.B. Pirelli 19, 20124 Milano, IT 

 

(111) 3809 

(732) Bolton Manitoba S.p.A 

Via G.B. Pirelli 19, 20124 Milano, IT 

 

(111) 3809 

(732) Bolton Manitoba S.p.A 

Via G.B. Pirelli 19, 20124 Milano, IT 

 

(111) 3810 

(732) BGI Brands S.a.r.l. 

3, Rue des Bains L-1212 Luxembourg, LU 

 

(111) 3810 

(732) BGI Brands S.a.r.l. 

3, Rue des Bains L-1212 Luxembourg, LU 

 

(111) 3810 

(732) BGI Brands S.a.r.l. 

3, Rue des Bains L-1212 Luxembourg, LU 

 

(111) 3810 

(732) BGI Brands S.a.r.l. 

3, Rue des Bains L-1212 Luxembourg, LU 

 

(111) 5220 

(732) AstraZeneca Street 

London W2 6BD, GB 

 

(111) 5165 

(732) AT & T Corporation  

32 Avenue of the Americas, New York, 

New York 10013, US 

 

(111) 5248 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 4065 

(732) Wizard Co., Inc. (Delaware 

corporation) 

6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 

07054, US 

 

(111) 2472 

(732) Anheuser-Busch, LLC 

One Busch Place, St. Louis, Missouri 

63118, US 

 

(111) 1521 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808, US 

 

(111) 1568 

(732) ROCKPORT (EUROPE) B.V. 

Atlas Arena, Afrika Building, 

Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam 

ZO, NL 

 

(111) 4093 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 
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(111) 4134 

(732) British American Tobacco (Brands) 

Inc., 

2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808, US 

 

(111) 1088 

(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 

Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 

 

(111) 3344 

(732) BRANDBREW S.A. 

5, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, 

LU 

 

(111) 1582 

(732) KRKA,  tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto 

Smarjeska cesta 6, SI-8501 Novo mesto, SI 

 

(111) 1588 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto 

Smarjeska cesta 6,  8501 Novo mesto, SI 

 

(111) 1602 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto 

Smarjeska cesta 6  8501 Novo mesto, SI 

 

(111) 1630 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto 

Smarjeska cesta 6  8501 Novo mesto, SI 

 

(111) 2590 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 2609 

(732) SABIC Global Technologies B.V. 

Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen op Zoom, 

NL 

 

(111) 2612 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 2613 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 1226 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 1229 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 1417 

(732) RCA TRADEMARK MANAGEMENT  

1-5 Rue Jeanne d'Arc, 92130 Issy les 

Moulineaux, FR 

 

(111) 1663 

(732) Kraft Foods Danmark Intellectual 

Property ApS 

Roskildevej 161, 2620 Albertslund, DK 

 

(111) 1663 

(732) Kraft Foods Danmark Intellectual 

Property ApS 

Roskildevej 161, 2620 Albertslund, DK 

 

(111) 6881 

(732) Conopco, Inc. 

700 Sylvan Avenue, Englewood Ciffs, NJ 

07632, US 
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(111) 4295 

(732) Visa International Service 

Association 

900 Metro Center Boulevard, Foster City, 

California 94404, US 

 

(111) 4302 

(732) Senior Service (Overseas) Limited 

Globe House, 4 Temple Place, London 

WC2R 2PG, GB 

 

(111) 1971 

(732) Tovarna kemičnih izdelkov PINUS 

RACE, d.d. (скратен назив TKI PINUS 

RACE, d.d.) 

Rače, Gajski trg 21, SI 

 

(111) 1971 

(732) Tovarna kemičnih izdelkov PINUS 

RACE, d.d. (скратен назив TKI PINUS 

RACE, d.d.) 

Rače, Gajski trg 21, SI 

 

(111) 1971 

(732) Tovarna kemičnih izdelkov PINUS 

RACE, d.d. (скратен назив TKI PINUS 

RACE, d.d.) 

Rače, Gajski trg 21, SI 

 

(111) 2031 

(732) CHAMPION PRODUCTS EUROPE 

LIMITED 

Suite 8, Plaza 212, Blanchardstown 

Corporate PArk 2, Blanchardstown Dublin 

15, IE 

 

(111) 2046 

(732) RADISSON HOTELS 

INTERNATIONAL, INC.  

Carlson Parkway, P.O. Box 59159 

Minneapolis, Minnesota, 55459, US 

 

(111) 2995 

(732) SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD.  

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 

104-8260, JP 

 

(111) 1316 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 1321 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 2112 

(732) Wyeth LLC 

235 East 42nd Street, New York, NY 10017, 

US 

 

(111) 2491 

(732) TBL Licensing LLC 

200 Domain Drive, Stratham, New 

Hampshire 03885, US 

 

(111) 4365 

(732) SUMITOMO KINZOKU KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA ( SUMITOМО MЕTAL 

INDUSTRIES LTD.) 

No. 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka, JP 

 

(111) 4382 

(732) SANOFI 

54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR 

 

(111) 4386 

(732) HEMOFARM D.O.O. Sabac 

Hajduk Veljkova bb, 15000 Sabac, RS 

 

(111) 4386 

(732) HEMOFARM D.O.O. Sabac 

Hajduk Veljkova bb, 15000 Sabac, RS 
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(111) 4386 

(732) HEMOFARM D.O.O. Sabac 

Hajduk Veljkova bb, 15000 Sabac, RS 

 

(111) 1745 

(732) Zoetis WHC 2 LLC 

100 Campus Drive  Florham Park  New 

Jersey 07932, US 

 

(111) 1747 

(732) William Grant & Sons Irish Brands 

Limited 

The Plaza, Block 71, Park West Business 

Park, Dublin 12,, IE 

 

(111) 2118 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 

HR 

 

(111) 2121 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 

HR 

 

(111) 2116 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 

HR 

 

(111) 2129 

(732) PLIVA Hrvatska d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 

HR 

 

(111) 2130 

(732) PLIVA Hrvatska d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 

HR 

 

(111) 2141 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 

HR 

 

(111) 2138 

(732) PLIVA Hrvatska d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 

HR 

 

(111) 2142 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 

HR 

 

(111) 1801 

(732) Aptalis Pharma SAS 

LA Prevote, Route de Bu, 78550 Houdan, 

FR 

 

(111) 1801 

(732) Aptalis Pharma SAS 

LA Prevote, Route de Bu, 78550 Houdan, 

FR 

 

(111) 1749 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 1751 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 1752 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 1759 

(732) Glaxo Group Limited, a British 

company 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 
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(111) 1761 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 1764 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 1767 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 3184 

(732) Terumo BCT, Inc 

10811 West Collins Avenue, Lakewood, 

80215 CO, US 

 

(111) 3184 

(732) Terumo BCT, Inc 

10811 West Collins Avenue, Lakewood, 

80215 CO, US 

 

(111) 2148 

(732) Alfa Laval Corporate AB 

Box 73, SE-221 00 Lund, SE 

 

(111) 2808 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 2808 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 2810 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 2810 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 2811 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 2811 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 2812 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 2812 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 2813 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 2813 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 4511 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto 

Smarjeska cesta 6  8501 Novo mesto, SI 
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(111) 4512 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto 

Smarjeska cesta 6  8501 Novo mesto, SI 

 

(111) 4522 

(732) ZF Friedrichshafen AG 

Graf-von-Soden-Platz 1, 88046 

Friedrichshafen, DE 

(111) 4523 

(732) ZF Friedrichshafen AG 

Graf-von-Soden-Platz 1, 88046 

Friedrichshafen, DE 

 

(111) 3218 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 3220 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 3221 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 3223 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 3224 

(732) GLAXO GROUP LIMITED 

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 

Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB 

 

(111) 3225 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 5032 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 3227 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 3228 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 3230 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 3231 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 3232 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 2170 

(732) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (also 

trading as Toshiba Corporation) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 

JP 

 

(111) 4539 

(732) CERVECERIA MODELO, S DE R.L. 

DE C.V. 

Lago Alberto No.156, Colonia Anahuac, 

11320 Mexico, D.F.,, MX 
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(111) 6363 

(732) CERVECERIA MODELO, S DE R.L. 

DE C.V. 

Lago Alberto No.156, Colonia Anahuac, 

11320 Mexico, D.F.,, MX 

 

(111) 4540 

(732) CERVECERIA MODELO, S DE R.L. 

DE C.V. 

Lago Alberto No.156, Colonia Anahuac, 

11320 Mexico, D.F.,, MX 

 

(111) 4541 

(732) CERVECERIA DEL PACIFICO S. DE 

R.L. DE C.V. 

Calzada Gabriel Leyva y Melchor Ocampo 

s/n, Col. Centro, 82000, Mazatlan, Sinaloa, 

MX 

 

(111) 4548 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 6364 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 4561 

(732) GENERAL BINDING LLC 

Four Corporate Drive, Lake Zurich, IL 

60047-8997, US 

 

(111) 5733 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 5787 

(732) SmithKline Beecham Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex TW8 9GS, GB 

 

(111) 5959 

(732) PLIVA Hrvatska d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 

HR 

 

(111) 5974 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 6122 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 6447 

(732) SANOFI 

54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR 

 

(111) 6448 

(732) SANOFI 

54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR 

 

(111) 6009 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 

HR 

 

(111) 6012 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 

HR 

 

(111) 6738 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 

HR 

 

(111) 6648 

(732) J.& P. Coats, Limited 

1 George Square Glasgow G2 1AL, 

Scotland, UK 
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(111) 6950 

(732) J.& P. Coats, Limited 

1 George Square Glasgow G2 1AL, 

Scotland, UK 

 

(111) 6619 

(732) J.& P. Coats, Limited 

1 George Square Glasgow G2 1AL, 

Scotland, UK 

 

(111) 6649 

(732) J.& P. Coats, Limited 

1 George Square Glasgow G2 1AL, 

Scotland, UK 

 

(111) 6254 

(732) J.& P. Coats, Limited 

1 George Square Glasgow G2 1AL, 

Scotland, UK 

 

(111) 6951 

(732) J.& P. Coats, Limited 

1 George Square Glasgow G2 1AL, 

Scotland, UK 

 

(111) 6255 

(732) J.& P. Coats, Limited 

1 George Square Glasgow G2 1AL, 

Scotland, UK 

 

(111) 6256 

(732) J.& P. Coats, Limited 

1 George Square Glasgow G2 1AL, 

Scotland, UK 

 

(111) 6253 

(732) J.& P. Coats, Limited 

1 George Square Glasgow G2 1AL, 

Scotland, UK 

 

(111) 6259 

(732) J.& P. Coats, Limited 

1 George Square Glasgow G2 1AL, 

Scotland, UK 

 

(111) 6258 

(732) J.& P. Coats, Limited 

1 George Square Glasgow G2 1AL, 

Scotland, UK 

 

(111) 6257 

(732) J.& P. Coats, Limited 

1 George Square Glasgow G2 1AL, 

Scotland, UK 

 

(111) 6538 

(732) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје, MK 

 

(111) 6539 

(732) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје, MK 

 

(111) 6953 

(732) AOL Inc., a Delaware corporation, 

22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, US 

 

(111) 6954 

(732) AOL Inc., a Delaware corporation, 

22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, US 

 

(111) 6478 

(732) Dunhill Tobacco of London Limited 

Globe House, 4 Temple Place, London, 

WC2R 2PG, GB 

 

(111) 6661 

(732) SANOFI 

54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR 

 

(111) 6883 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 
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(111) 6884 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 6885 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 6886 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 6887 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 6895 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 6888 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 6893 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 6889 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 6891 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 6890 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 6892 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 6702 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 6489 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 6490 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 6894 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 6469 

(732) Candy Hoover Group S.r.l. 

Via Comolli 16, 20861 Brugherio, Monza e 

Brianza, IT 

 

(111) 6589 

(732) Affinity Petcare S.A. 

Plaza Xavier Cugat 2, Edif. D, 3a, 08174 

SantCugat del Valles, Barcelona, 

Barcelona, ES 
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(111) 7122 

(732) Oracle America, Inc. 

500 Oracle Parkway Redwood Shores, 

California 94065, US 

 

(111) 6792 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 6140 

(732) Империал Тобако ТКС а.д. Скопје 

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

MK 

 

(111) 6141 

(732) Империал Тобако ТКС а.д. Скопје 

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

MK 

 

(111) 2233 

(732) Sheraton International IP, LLC, a 

limited liability company organized under 

the laws of the State of Delaware, USA 

One StarPoint, Stamford, Connecticut 

06902, US 

 

(111) 2233 

(732) Sheraton International IP, LLC, a 

limited liability company organized under 

the laws of the State of Delaware, USA 

One StarPoint, Stamford, Connecticut 

06902, US 

 

(111) 2258 

(732) LS Networks Co., Ltd., 

360-1, An-Dong, Kim-Hae City, Kyung-

Nam, KR 

 

(111) 2283 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 2284 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 2284 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 2300 

(732) Esprit International 

1370 Broadway,  New York, New York 

10018, US 

 

(111) 4583 

(732) Clinigen Healthcare Limited 

Pitcairn House, First Avenue, Burton on 

Trent, DE14 2WW, GB 

 

(111) 2334 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto 

Smarjeska cesta 6  8501 Novo mesto, SI 

 

(111) 2336 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto 

Smarjeska cesta 6  8501 Novo mesto, SI 

 

(111) 4650 

(732) VKR Holding A/S 

Breeltevej 18 2970 Horsholm, DK 

 

(111) 4677 

(732) Elanco Animal Health Ireland Limited 

70 Sir John Rogerson's Quay, Dablin, IE 

 

(111) 4679 
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(732) KRKA,  tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto 

Smarjeska cesta 6, SI-8501 Novo mesto, SI 

 

(111) 4682 

(732) Elanco Animal Health Ireland Limited 

70 Sir John Rogerson's Quay, Dablin, IE 

 

(111) 4684 

(732) Elanco Animal Health Ireland Limited 

70 Sir John Rogerson's Quay, Dablin, IE 

 

(111) 4686 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto 

Smarjeska cesta 6  8501 Novo mesto, SI 

 

(111) 4688 

(732) KRKA,  tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto 

Smarjeska cesta 6, SI-8501 Novo mesto, SI 

 

(111) 4690 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto 

Smarjeska cesta 6  8501 Novo mesto, SI 

 

(111) 4694 

(732) KRKA,  tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto 

Smarjeska cesta 6, SI-8501 Novo mesto, SI 

 

(111) 4697 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto 

Smarjeska cesta 6  8501 Novo mesto, SI 

 

(111) 2872 

(732) Veterina d.o.o. 

Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 

Potok, HR 

 

(111) 2872 

(732) Veterina d.o.o. 

Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 

Potok, HR 

 

(111) 2893 

(732) Veterina d.o.o. 

Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 

Potok, HR 

 

(111) 2893 

(732) Veterina d.o.o. 

Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 

Potok, HR 

 

(111) 2878 

(732) Candy Hoover Group S.r.l. 

Via Comolli 16, 20861 Brugherio, Monza e 

Brianza, IT 

 

(111) 2879 

(732) Candy Hoover Group S.r.l. 

Via Comolli 16, 20861 Brugherio, Monza e 

Brianza, IT 

 

(111) 2379 

(732) Kia Motors Corporation 

231, Yahgjae-dong, Seocho-gu, Seoul, KR 

 

(111) 2391 

(732) Jaguar Land Rover Limited 

Abbey Road, Whitlay, Coventry CV3 4LF, 

GB 

 

(111) 2399 

(732) Jaguar Land Rover Limited 

Abbey Road, Whitlay, Coventry CV3 4LF, 

GB 

 

(111) 3300 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 

HR 
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(111) 5915 

(732) BURBERRY LIMITED 

Horseferry House, Horseferry Road, 

London SW1P 2AW, GB 

 

(111) 4744 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto 

Smarejska cesta 6  8501 Novo mesto, SI 

 

(111) 4820 

(732) FEDERAL EXPRESS CORPORATION 

3620 Hacks Cross Road, 3rd Floor, 

Building B, Memphis, Tennessee 38125, 

US 

 

(111) 4822 

(732) FEDERAL EXPRESS CORPORATION 

3620 Hacks Cross Road, 3rd Floor, 

Building B, Memphis, Tennessee 38125, 

US 

 

(111) 6405 

(732) FMC Agricultura Products 

International AG 

18 Harbour Road, Central Plaza, Suite 

2402, Wanchai, HK 

 

(111) 2895 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 2899 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 2906 

(732) Post Foods, LLC 

1 Upper Pond Road, Parsippany, New 

Jersey 07054, US 

 

(111) 2914 

(732) TRANE U.S. INC 

One Centennial Avenue, NJ 08855, US 

 

(111) 6872 

(732) Borax Europe Limited 

2 Eastbourne Terrace, London W2 6LG, 

GB 

 

(111) 6805 

(732) AT&T Intellectual Property II, L.P. 

645 East Plumb Lane, Reno, Nevada 

89502, US 

 

(111) 6829 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 6829 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 6925 

(732) 7801769 Canada Inc., a corporation 

incorporated pursuant to the laws of 

Canada, 

175 Terence Matthews Crescent, Kanata, 

Ontario, K2M 1W8, CA 

 

(111) 6925 

(732) 7801769 Canada Inc., a corporation 

incorporated pursuant to the laws of 

Canada, 

175 Terence Matthews Crescent, Kanata, 

Ontario, K2M 1W8, CA 

 

(111) 6923 

(732) QNX Software Systems Limited, an 

Ontario corporation 

175 Terence Matthews Crescent, Kanata, 

Ontario, K2M 1W8, CA 
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(111) 6923 

(732) QNX Software Systems Limited, an 

Ontario corporation 

175 Terence Matthews Crescent, Kanata, 

Ontario, K2M 1W8, CA 

 

(111) 6923 

(732) QNX Software Systems Limited, an 

Ontario corporation 

175 Terence Matthews Crescent, Kanata, 

Ontario, K2M 1W8, CA 

 

(111) 6924 

(732) QNX Software Systems Limited, an 

Ontario corporation 

175 Terence Matthews Crescent, Kanata, 

Ontario, K2M 1W8, CA 

 

(111) 6924 

(732) QNX Software Systems Limited, an 

Ontario corporation 

175 Terence Matthews Crescent, Kanata, 

Ontario, K2M 1W8, CA 

 

(111) 6924 

(732) QNX Software Systems Limited, an 

Ontario corporation 

175 Terence Matthews Crescent, Kanata, 

Ontario, K2M 1W8, CA 

 

(111) 7013 

(732) SANOFI 

54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR 

 

(111) 7042 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 7042 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 7083 

(732) GM Korea Company 

199-1 Cheongcheon-2 Dong, Bupyung-Gu, 

Incheon, KR 

 

(111) 7085 

(732) GM Korea Company 

199-1 Cheongcheon-2 Dong, Bupyung-Gu, 

Incheon, KR 

 

(111) 7112 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 7091 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 7137 

(732) Cloetta Slovakia s.r.o. 

Ul.Zeppelina 5, LEVICE 93401, SK 

 

(111) 7114 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 8509 

(732) Империал Тобако ТКС а.д. Скопје 

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

MK 

 

(111) 7229 

(732) Huntsman International LLC 

500, Huntsman Way, SALT LAKE CITY, UT 

84108, US 

 

(111) 7263 
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(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 7270 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 7271 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 7272 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 7695 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 7305 

(732) Cloetta Sverige AB 

Brogatan 7 SE-205 42 Malmo, SE 

 

(111) 7421 

(732) Old Navy (ITM) iNC., a California 

corporation 

2 Folsom Street, San Francisco, California 

94105, US 

 

(111) 7368 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 7372 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 7376 

(732) Bayer CropScience Limited 

230, Cambridge Science Park, Milton 

Road, CB4 0WB Cambridge, GB 

 

(111) 7434 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 8096 

(732) TBL Licensing LLC 

200 Domain Drive, Stratham, New 

Hampshire 03885, US 

 

(111) 7989 

(732) TBL Licensing LLC 

200 Domain Drive, Stratham, New 

Hampshire 03885, US 

 

(111) 7347 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 7520 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 7350 

(732) TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK 

CORPORATION) 

3-9-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo, JP 

 

(111) 7388 

(732) GM Korea Company 

199-1 Cheongcheon-2 Dong, Bupyung-Gu, 

Incheon, KR 

 

(111) 7530 



 

 

258 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

30 Април 2015 Гласник Бр. 2/2015  

(732) Janssen Biotech, Inc., a corporation 

organized and existing under the laws of 

the State of Pennsylvania 

800 Ridgeview Drive, Horsham, 

Pennsylvania 19044, US 

 

(111) 7530 

(732) Janssen Biotech, Inc., a corporation 

organized and existing under the laws of 

the State of Pennsylvania 

800 Ridgeview Drive, Horsham, 

Pennsylvania 19044, US 

 

(111) 7532 

(732) Janssen Biotech, Inc., a corporation 

organized and existing under the laws of 

the State of Pennsylvania 

800 Ridgeview Drive, Horsham, 

Pennsylvania 19044, US 

 

(111) 7532 

(732) Janssen Biotech, Inc., a corporation 

organized and existing under the laws of 

the State of Pennsylvania 

800 Ridgeview Drive, Horsham, 

Pennsylvania 19044, US 

 

(111) 7405 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 7568 

(732) Abbott Products Operations AG 

Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, 

CH 

 

(111) 7648 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 9090 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 8627 

(732) ORKA TEKSTIL SANAYIVE TURIZM 

TICARET ANONIM SIRKETI 

OKMEYDANI GURSEL MH.  YALIM SOK. 

NO. 5 SISLI-ISTANBUL, TR 

 

(111) 7653 

(732) Oracle America, Inc. 

500 Oracle Parkway Redwood Shores, 

California 94065, US 

 

(111) 7785 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 7723 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 7725 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 7693 

(732) Vans, Inc., 

6550 Katella Avenue, Cypress, California 

90630, US 

 

(111) 7708 

(732) Vans, Inc., 

6550 Katella Avenue, Cypress, California 

90630, US 

 

(111) 7766 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 
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100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 7800 

(732) Parlophone Records Limited 

28 Kensington Church Street, London W8 

4EP, GB 

 

(111) 7800 

(732) Parlophone Records Limited 

28 Kensington Church Street, London W8 

4EP, GB 

 

(111) 7972 

(732) Abbott Products Operations AG 

Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, 

CH 

 

(111) 7999 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 8000 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

111) 8001 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 8002 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 7998 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 7997 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 8011 

(732) Bayer Oy, 

Pansiontie 47, 20210 Turku, FI 

 

(111) 8012 

(732) Bayer Oy, 

Pansiontie 47, 20210 Turku, FI 

 

(111) 8187 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 10153 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги на големо и мало 

МУЛТИПРОМ ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 

ул. Индустриска бр. 2, Маџари, MK 

 

(111) 11399 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги на големо и мало 

МУЛТИПРОМ ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 

ул. Индустриска бр. 2, Маџари, MK 

 

(111) 8372 

(732) NOVARTIS AG 

CH-4002, Basel, CH 

 

(111) 8371 

(732) NOVARTIS AG 

CH-4002, Basel, CH 

 

(111) 8376 

(732) NOVARTIS AG 

CH-4002, Basel, CH 
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(111) 8378 

(732) NOVARTIS AG 

CH-4002, Basel, CH 

 

(111) 9214 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 9530 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 9333 

(732) Kraft Foods Danmark Intellectual 

Property ApS 

Roskildevej 161, 2620 Albertslund, DK 

 

(111) 9333 

(732) Kraft Foods Danmark Intellectual 

Property ApS 

Roskildevej 161, 2620 Albertslund, DK 

 

(111) 8166 

(732) MSD International Holdings GmbH 

Weystrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH 

 

(111) 8166 

(732) MSD International Holdings GmbH 

Weystrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH 

 

(111) 8763 

(732) СЕАВУС ДООЕЛ Скопје 

ул.11 Октомври бр.33А, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 8126 

(732) Orafol Americas Inc. 

120 Darling Drive, Avon, Connecticut 

06001, US 

 

(111) 8784 

(732) Tianjin Kinnovata Pharmaceutical 

Company Limited 

West of Huang Hai Road and South of The 

Elevent Street, Tianjin Economic 

Technological Development Area, CN 

 

(111) 8602 

(732) DELTA ICE CREAM 

3 Kerkiras street 177 78 Tavros, GR 

 

(111) 8604 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 8605 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 8612 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 8428 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 9489 

(732) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE 

S.A.  

Av. Nestle 55, 1800 Vevey, CH 

 

(111) 9091 

(732) Primex Pharmaceuticals Oy 

Mariankatu 21 C, 00170 Helsinki, FI 

 

(111) 9269 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 
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(111) 9282 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 8267 

(732) MSD International Holdings GmbH 

Weystrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH 

 

(111) 8262 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 8262 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 9019 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 8547 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 8419 

(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zurich 

Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, CH 

 

(111) 8419 

(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zurich 

Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, CH 

 

(111) 8419 

(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zurich 

Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, CH 

 

(111) 8492 

(732) Ascom Network Testing AB 

Laboratorgrand 3 931 62 Skelleftea, SE 

 

(111) 8492 

(732) Ascom Network Testing AB 

Laboratorgrand 3 931 62 Skelleftea, SE 

 

(111) 8745 

(732) N.E.T. CO. UNITED S.A., 

P.O. Box 957, Offshore Incorporations 

Centre, Road Town, Tortola, VG 

 

(111) 9043 

(732) Oracle America, Inc. 

500 Oracle Parkway Redwood Shores, 

California 94065, US 

 

(111) 9045 

(732) Lucasfilm Entertainment Company 

Ltd. LLC 

One Letterman Drive, Bldg. B, San 

Francisco, California 94129, US 

 

(111) 8238 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 9433 

(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 

Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 

 

(111) 8648 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 8342 

(732) Glaxo Group Limited 
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980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 8467 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 8979 

(732) Bayer Oy, 

Pansiontie 47, 20210 Turku, FI 

 

(111) 8888 

(732) Bayer Oy, 

Pansiontie 47, 20210 Turku, FI 

 

(111) 8988 

(732) Primex Pharmaceuticals Oy 

Mariankatu 21 C, 00170 Helsinki, FI 

 

(111) 8989 

(732) Bayer Oy, 

Pansiontie 47, 20210 Turku, FI 

 

(111) 10004 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги на големо и мало 

МУЛТИПРОМ ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 

ул. Индустриска бр. 2, Маџари, MK 

 

(111) 10094 

(732) ASSA ABLOY AB 

Box 70340, SE-107 23 Stockholm , SE 

 

(111) 9191 

(732) NOVARTIS AG 

CH-4002, Basel, CH 

 

(111) 9190 

(732) SmithKline Beecham Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex TW8 9GS, GB 

 

(111) 10013 

(732) ДТПЗ „Савана“ ДОО Скопје 

ул.Орце Николов бр.20,, 1000 Скопје , 

MK 

 

(111) 9222 

(732) Zoetis Products LLC 

100 Campus Drive, Florham Park, New 

Jersey 07932, US 

 

(111) 9222 

(732) Zoetis Products LLC 

100 Campus Drive, Florham Park, New 

Jersey 07932, US 

 

(111) 9551 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 9879 

(732) THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

 

(111) 9658 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 9665 

(732) Reebok International Limited 

11/12 Pall Mall, SW1Y 5LU London, GB 

 

(111) 9735 

(732) Osotspa Co., Ltd 

348 Ramkhamhaeng Road, Huamak, 

Bangkapi, Bangkok 10240, TH 

 

(111) 9954 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги на големо и мало 
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МУЛТИПРОМ ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 

ул. Индустриска бр. 2, Маџари, MK 

 

(111) 9990 

(732) N.E.T. Co United S.A. 

P.O. Box 957, Offshore Incorporations 

Centre, Road Town Tortola, VG 

 

(111) 9953 

(732) N.E.T. Co United S.A. 

P.O. Box 957, Offshore Incorporations 

Centre, Road Town Tortola, VG 

 

(111) 9952 

(732) N.E.T. Co United S.A. 

P.O. Box 957, Offshore Incorporations 

Centre, Road Town Tortola, VG 

 

(111) 9816 

(732) SmithKline Beecham Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex TW8 9GS, GB 

 

(111) 9815 

(732) SmithKline Beecham Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex TW8 9GS, GB 

 

(111) 10068 

(732) Друштво за маркетинг 

„ПУБЛИЦИС“ ДОО СКОПЈЕ 

ул.11-ти Октомври бр.3, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 10068 

(732) Друштво за маркетинг 

„ПУБЛИЦИС“ ДОО СКОПЈЕ 

ул.11-ти Октомври бр.3, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 10127 

(732) SmithKline Beecham Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex TW8 9GS, GB 

 

(111) 10020 

(732) Pfizer Cork Limited 

Little Island, County Cork, IE 

 

(111) 9838 

(732) C.P. Pharmaceuticals International 

C.V. c/o General Partners, Pfizer 

Manufacturing LLC and Pfizer Production 

LLC 

235 East 42nd Street, New York, New York 

10017, US 

 

(111) 10155 

(732) Abbott Medical Optics Inc. 

1700 East St. Andrew Place, Santa Ana, 

California 92705-4933, US 

 

(111) 10452 

(732) THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

 

(111) 10320 

(732) CERVECERIA MODELO, S DE R.L. 

DE C.V. 

Lago Alberto No.156, Colonia Anahuac, 

11320 Mexico, D.F.,, MX 

 

(111) 10367 

(732) LVD Acquisition, LLC, Limited 

Liability Company of the State of Delaware 

222 E. Campus View Blvd., Columbus, 

Ohio 43235, US 

 

(111) 10377 

(732) Ravintoraisio Oy 

Raisionkaari 55, 21200 Raisio, FI 

 

(111) 10439 

(732) Oracle America, Inc. 

500 Oracle Parkway Redwood Shores, 

California 94065, US 
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(111) 10493 

(732) Novo Nordisk Health Care AG 

Thurgauerstrasse 36/38 CH-8050 Zurich, 

CH 

 

(111) 10497 

(732) Novo Nordisk Health Care AG 

Thurgauerstrasse 36/38 CH-8050 Zurich, 

CH 

 

(111) 10498 

(732) Novo Nordisk Health Care AG 

Thurgauerstrasse 36/38 CH-8050 Zurich, 

CH 

 

(111) 10509 

(732) OSI Pharmaceuticals, LLC 

1 Astellas Way, Northbrook, IL 60062, US 

 

(111) 10604 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 10606 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 10607 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 10611 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 10655 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940-

0874, US 

 

(111) 10657 

(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 

#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 

Seoul, KR 

 

(111) 10812 

(732) Teva Czech Industries s.r.o. 

Ostravska 29, 747 70 Opava-Komarov, CZ 

 

(111) 10900 

(732) Church & Dwight Co., Inc., 

500 Charles Ewing Boulevard Ewing, New 

Jersey, 08628 , US 

 

(111) 10979 

(732) Schering - Plough Ltd. , (a Swiss 

corporation)  

Weystrasse 20, CH-6000 Lucernе 6, CH 

 

(111) 10876 

(732) Harman International Industries, 

Incorporated and Harman International 

Industries, Incorporated 

8500 Balbo Boulevard, Northridge, 91329-

CA, US and 8500 Balboa Boulevard, 

Northridge, 91329-CA, US 

 

(111) 10873 

(732) Harman International Industries, 

Incorporated 

8500 Balboa Boulevard, Northridge, 

91329-CA, US 

 

(111) 11387 

(732) Друштво за фармацевтско 

хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје 

ул.Козле бр.188, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 11336 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 
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100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 11021 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 11297 

(732) Tillotts Pharma AG 

Baslerstrasse 15, 4310 Rheinfelden, CH 

 

(111) 11147 

(732) MSD INTERNATIONAL GMBH, a 

limited liability company incorporated in 

Switzerland 

located at Weystrasse 2, 6000 Lucerne 6, 

CH 

 

(111) 11147 

(732) MSD INTERNATIONAL GMBH, a 

limited liability company incorporated in 

Switzerland 

located at Weystrasse 2, 6000 Lucerne 6, 

CH 

 

(111) 11148 

(732) MSD INTERNATIONAL GMBH, a 

limited liability company incorporated in 

Switzerland 

located at Weystrasse 2, 6000 Lucerne 6, 

CH 

 

(111) 11148 

(732) MSD INTERNATIONAL GMBH, a 

limited liability company incorporated in 

Switzerland 

located at Weystrasse 2, 6000 Lucerne 6, 

CH 

 

(111) 11071 

(732) Novo Nordisk Health Care AG 

Thurgauerstrasse 36/38 CH-8050 Zurich, 

CH 

 

(111) 11080 

(732) Novo Nordisk Health Care AG 

Thurgauerstrasse 36/38 CH-8050 Zurich, 

CH 

 

(111) 11074 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 11074 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 11101 

(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 

#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 

Seoul, KR 

 

(111) 11693 

(732) Вангел Фуштиќ 

Бул. Октомвриска Револуција бр. 4-2/20, 

1000 Скопје, MK 

 

(111) 11064 

(732) Империал Тобако ТКС а.д. Скопје 

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

MK 

 

(111) 11398 

(732) SYNGENTA LIMITED 

Syngenta European Regional Centre, 

Priestley Road, Surrey Research Park, 

Guildford / Surrey GU2 7YH, UK 

 

(111) 11428 

(732) Dunhill Tobacco of London Limited 

Globe House, 4 Temple Place, London, 

WC2R 2PG, GB 
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(111) 11203 

(732) Nine West Development LLC 

1411 Broadway, New York, NY 10018, US 

 

(111) 12905 

(732) NOVARTIS AG 

CH-4002, Basel, CH 

 

(111) 11119 

(732) Империал Тобако ТКС а.д. Скопје 

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

MK 

 

(111) 11084 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 

HR 

 

(111) 11088 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 11088 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 11089 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 11089 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 11016 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 11016 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 11371 

(732) Друштво за фармацевтско 

хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188, MK 

 

(111) 11216 

(732) SmithKline Beecham Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex TW8 9GS, GB 

 

(111) 11024 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 

HR 

 

(111) 11615 

(732) Intersnack Poland Sp. z.o.o. 

Niedzwiedz 64, 32-090 Slomniki k. 

Krakova, PL 

 

(111) 11315 

(732) Ravintoraisio Oy 

Raisionkaari 55, 21200 Raisio, FI 

 

(111) 11026 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889-0100, US 

 

(111) 11027 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889-0100, US 

 

(111) 11172 

(732) Diners Club International Ltd. 
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2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois 

60015, US 

 

(111) 11029 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 

HR 

 

(111) 11741 

(732) YILDIZ HOLDING AS 

Kisikli mah. Ferah cad. Cesme sok. No. 2-4 

B. Camlica, Uskudar, Istanbul, TR 

 

(111) 11616 

(732) CHIPITA Industrial & Commercial 

Company S.A. and distinctive title 

CHIPITA S.A. 

12th km National road Athens - Lamia, 

Metamorfosis 14452, GR 

 

(111) 11620 

(732) CHIPITA Industrial & Commercial 

Company S.A. and distinctive title 

CHIPITA S.A. 

12th km National road Athens - Lamia, 

Metamorfosis 14452, GR 

 

(111) 11622 

(732) CHIPITA Industrial & Commercial 

Company S.A. and distinctive title 

CHIPITA S.A. 

12th km National road Athens - Lamia, 

Metamorfosis 14452, GR 

 

(111) 11055 

(732) RISO KAGAKU CORPORATION 

5-34-7 Shiba, Minato-ku, Tokyo, JP 

 

(111) 11062 

(732) RISO KAGAKU CORPORATION 

5-34-7 Shiba, Minato-ku, Tokyo, JP 

 

(111) 11060 

(732) RISO KAGAKU CORPORATION 

5-34-7 Shiba, Minato-ku, Tokyo, JP 

 

(111) 15396 

(732) Minerva S.A. Edible Oils Enterprises 

165, Tatoiou Avenue & Odysseos Str. 144 

52 Metamorphosis, GR 

 

(111) 11683 

(732) General Re Corporation 

120 Long Ridge Road, Stamford, 

Connecticut 06902, US 

 

(111) 11653 

(732) Друштво за фармацевтско 

хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 11601 

(732) Affinity Petcare S.A. 

Plaza Xavier Cugat 2, Edif. D, 3a, 08174 

SantCugat del Valles, Barcelona, 

Barcelona, ES 

 

(111) 11713 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 11671 

(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 

Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR 

 

(111) 12820 

(732) Друштво за производство и 

трговија Пелистерка АД Скопје 

Бул.Кочо Рацин бр.97, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 12821 

(732) Друштво за производство и 

трговија Пелистерка АД Скопје 

Бул.Кочо Рацин бр.97, 1000 Скопје, MK 
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(111) 11441 

(732) MSD INTERNATIONAL GMBH, a 

limited liability company incorporated in 

Switzerland 

located at Weystrasse 2, 6000 Lucerne 6, 

CH 

 

(111) 11822 

(732) GM Korea Company 

199-1 Cheongcheon-2 Dong, Bupyung-Gu, 

Incheon, KR 

 

(111) 11852 

(732) Империал Тобако ТКС а.д. Скопје 

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

MK 

 

(111) 11854 

(732) Империал Тобако ТКС а.д. Скопје 

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

MK 

 

(111) 11856 

(732) Империал Тобако ТКС а.д. Скопје 

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

MK 

 

(111) 13338 

(732) Друштво за фармацевтско 

хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, Скопје, 

MK 

 

(111) 13337 

(732) Друштво за фармацевтско 

хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, Скопје, 

MK 

 

(111) 13339 

(732) Друштво за фармацевтско 

хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, Скопје, 

MK 

 

(111) 13340 

(732) Друштво за фармацевтско 

хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, Скопје, 

MK 

 

(111) 14284 

(732) Wilson Learning Worldwide Inc 

1-10-6 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-

0032 , JP 

 

(111) 15143 

(732) Wilson Learning Worldwide Inc 

1-10-6 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-

0032 , JP 

 

(111) 12050 

(732) YILDIZ HOLDING A.S. 

Kisikli Mah. Ferah Cad. Cesme Sk. No: 2/4 

B. Camlica, Uskudar, Istanbul, TR 

 

(111) 13889 

(732) Spirits International B.V. 

3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 

Luxembourg, LU 

 

(111) 13891 

(732) Spirits International B.V. 

3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 

Luxembourg, LU 

 

(111) 12414 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 
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(111) 15144 

(732) OBI  GmbH & Co.Deutschland KG 

Albert-Einstein Strasse 7-9, 42929 

Wermelskirchen, POB 1270,, DE 

 

(111) 11986 

(732) Gulbahar Tobacco International FZE 

P.O. Box 61401, Jebel Ali Free Zone, 

Dubai, AE 

 

(111) 13328 

(732) The Concentrate Manufacturing 

Company of Ireland 

Corner House, 20 Parliament Street, 

Hamilton, BM 

 

(111) 11533 

(732) MSD INTERNATIONAL GMBH, a 

limited liability company incorporated in 

Switzerland 

located at Weystrasse 2, 6000 Lucerne 6, 

CH 

 

(111) 11532 

(732) MSD INTERNATIONAL GMBH, a 

limited liability company incorporated in 

Switzerland 

located at Weystrasse 2, 6000 Lucerne 6, 

CH 

 

(111) 11531 

(732) MSD INTERNATIONAL GMBH, a 

limited liability company incorporated in 

Switzerland 

located at Weystrasse 2, 6000 Lucerne 6, 

CH 

 

(111) 11535 

(732) MSD INTERNATIONAL GMBH, a 

limited liability company incorporated in 

Switzerland 

located at Weystrasse 2, 6000 Lucerne 6, 

CH 

 

(111) 11497 

(732) Империал Тобако ТКС а.д. Скопје 

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

MK 

 

(111) 11496 

(732) Империал Тобако ТКС а.д. Скопје 

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

MK 

 

(111) 11495 

(732) Империал Тобако ТКС а.д. Скопје 

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

MK 

 

(111) 11492 

(732) Империал Тобако ТКС а.д. Скопје 

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

MK 

 

(111) 11494 

(732) Империал Тобако ТКС а.д. Скопје 

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

MK 

 

(111) 11488 

(732) FOSSIL, INC, a Delaware corporation 

901 S.Central Expressway, Richardson, 

Texas 75080, US 

 

(111) 17195 

(732) KONICA MINOLTA, INC. 

2-7-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

 

(111) 17195 

(732) KONICA MINOLTA, INC. 

2-7-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

 

(111) 17196 

(732) KONICA MINOLTA, INC. 

2-7-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 
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(111) 17196 

(732) KONICA MINOLTA, INC. 

2-7-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

 

(111) 16847 

(732) Друштво за градежништво и 

трговија МАСОН-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ 

Скопје 

ул.КЕЈ 13-ТИ НОЕМВРИ Бр.1, ГТЦ (1-ви 

кат), Скопје - Центар , MK 

 

(111) 13107 

(732) Друштво за преработка на кафе и 

трговија на големо и мало РИО ДООЕЛ 

увоз-извоз 

ул.34 бр.28, населба Илинден, 1000 

Скопје, MK 

 

(111) 11617 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 11750 

(732) Commonwelth Brands Inc. 

5900 N. Andrews Avenue, Fort Lauderdale, 

Florida 33309, US 

 

(111) 11446 

(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 

Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR 

 

(111) 11447 

(732) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

 

(111) 11449 

(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 

Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR 

 

(111) 11909 

(732) Империал Тобако ТКС а.д. Скопје 

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

MK 

 

(111) 11910 

(732) Империал Тобако ТКС а.д. Скопје 

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

MK 

 

(111) 11911 

(732) Империал Тобако ТКС а.д. Скопје 

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

MK 

 

(111) 12140 

(732) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki 

Kaisha 

33-8,  Shiba 5-Chome,  Minato-ku, Tokyo, 

JP 

 

(111) 14158 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 

HR 

 

(111) 12109 

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

 

(111) 11824 

(732) Church & Dwight Co., Inc., 

500 Charles Ewing Boulevard Ewing, New 

Jersey 08628 , US 

 

(111) 11837 

(732) Империал Тобако ТКС а.д. Скопје 

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

MK 

 

(111) 11840 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889-0100, US 
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(111) 11729 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 11729 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 11689 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 12046 

(732) Империал Тобако ТКС а.д. Скопје 

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

MK 

 

(111) 14159 

(732) LF, LLC 

1000 Lowes Boulevard, 28117 Mooresville, 

North Carolina, US 

 

(111) 11534 

(732) Endemol Nederland B.V. 

MediArena2 1099 CZ Duivendrecht, NL 

 

(111) 11523 

(732) BRF S.A. 

Rua Jorge Tzachel, 475, Fazenda, Itajai, 

Santa Catarina, BR 

 

(111) 11523 

(732) BRF S.A. 

Rua Jorge Tzachel, 475, Fazenda, Itajai, 

Santa Catarina, BR 

 

(111) 12016 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 12078 

(732) Albemarle Corporation 

451 Florida Street, Baton Rouge, Luisiana 

70801, US 

 

(111) 12151 

(732) ALPARGATAS S.A. 

Av. Doutor Cardoso de Melo, 1336, Vila 

Olimpia, 04548-004 Sao Paulo, SP, BR 

 

(111) 12150 

(732) ALPARGATAS S.A. 

Av. Doutor Cardoso de Melo, 1336, Vila 

Olimpia, 04548-004 Sao Paulo, SP, BR 

 

(111) 11610 

(732) Wrangler Apparel Corp. 

3411 Silverside Road, Wilmington, DE 

19810, US 

 

(111) 17653 

(732) Allied Van Lines Inc. 

One Parkview Plaza, 17 W. 110 22nd 

Street, Oakbrook Terrace, IL 60181, US 

 

(111) 12862 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 12729 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 14715 

(732) Himalaya Global Holdings Ltd. 

Dubai International Financial Centre 

(DIFC), Gate Village 4, Level 5, PO Box 

506807, Dubai, AE 
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(111) 14716 

(732) Himalaya Global Holdings Ltd. 

Dubai International Financial Centre 

(DIFC), Gate Village 4, Level 5, PO Box 

506807, Dubai, AE 

 

(111) 12130 

(732) YILDIZ HOLDING A.S. 

Kisikli Mahallesi, Ferah Caddesi Kisikli 

Cesme Sokak No: 2-4 B. Camlica, 

Uskudar, Istanbul, TR 

 

(111) 12328 

(732) трговско друштво за транспорт, 

трговија и услуги у посредување ВАИД 

ТРАНС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

ул.Цветан Димов бр.29 локал/010 

Компл. Чаирчанка СКОПЈЕ - ЧАИР, MK 

 

(111) 12388 

(732) PLIVA Hrvatska d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 

HR 

 

(111) 12216 

(732) Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd. 

3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, JP 

 

(111) 12215 

(732) Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd. 

3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, JP 

 

(111) 12335 

(732) Biofarma 

50 rue Carnot, 92284 SURESNES cedex, 

FR 

 

(111) 12736 

(732) Wyeth LLC 

235 East 42nd Street, New York, NY 10017, 

US 

 

(111) 12736 

(732) Wyeth LLC 

235 East 42nd Street, New York, NY 10017, 

US 

 

(111) 12737 

(732) Wyeth LLC 

235 East 42nd Street, New York, NY 10017, 

US 

 

(111) 12737 

(732) Wyeth LLC 

235 East 42nd Street, New York, NY 10017, 

US 

 

(111) 12500 

(732) EMBIL ILAC SANAYII LIMITED 

SIRKETI 

Maslak Mahallesi Sumer Sokak Ayazaga 

Ticaret Merkezi, No:3/1 Sisli ISTANBUL, 

TR 

 

(111) 12763 

(732) SBW, INC. 

(Cheongdam-dong) 549 Dosan-daero, 

Gangnam-gu, Seoul, KR 

 

(111) 12763 

(732) SBW, INC. 

(Cheongdam-dong) 549 Dosan-daero, 

Gangnam-gu, Seoul, KR 

 

(111) 12762 

(732) SBW, INC. 

(Cheongdam-dong) 549 Dosan-daero, 

Gangnam-gu, Seoul, KR 

 

(111) 12762 

(732) SBW, INC. 
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(Cheongdam-dong) 549 Dosan-daero, 

Gangnam-gu, Seoul, KR 

 

(111) 12348 

(732) Ultra Premium Brands Limited 

19 Titan Court Laporte Way Luton Beds 

LU4EF , GB 

 

(111) 12484 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 12483 

(732) SmithKline Beecham Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex TW8 9GS, GB 

 

(111) 12581 

(732) YILDIZ HOLDING A.S. 

Kisikli Mahallesi, Ferah Caddesi Kisikli 

Cesme Sokak No: 2-4 B. Camlica, 

Uskudar, Istanbul, TR 

 

(111) 12436 

(732) Arima Holding Corp. 

Suite C-12, Market Place, Providenciales, 

Turks & Caicons Islands, GB 

 

(111) 12760 

(732) LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

 

(111) 12582 

(732) The Monarch Beverage Company, 

Inc. 

3630 Peachtree Road NE, Suite 775, 

Atlanta, Georgia 30326, US 

 

(111) 12759 

(732) LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

 

(111) 12743 

(732) LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

 

(111) 12672 

(732) LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

 

(111) 12352 

(732) Fresenius Kabi AG 

Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad 

Homburg, DE 

 

(111) 12673 

(732) LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

 

(111) 12339 

(732) LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

 

(111) 13772 

(732) LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

 

(111) 12372 

(732) Omar Kassem Alesayi Marketing Co. 

Ltd 

Frimex Plaza, Al-Andalus District, Ibrahim 

Al-Juffali St., Off Prince Mohamed Ben 

Abdul Aziz St.(TAHLIA), P.O. Box 8680, 

Jeddah 21492, SA 

 

(111) 13468 

(732) Wyeth LLC 

235 East 42nd Street, New York, NY 10017, 

US 

 

(111) 12358 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 
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(111) 12227 

(732) LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

 

(111) 12360 

(732) SmithKline Beecham Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex TW8 9GS, GB 

 

(111) 12147 

(732) Conopco, Inc. 

700 Sylvan Avenue, Englewood Ciffs, NJ 

07632, US 

 

(111) 12364 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 12365 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 12366 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 12367 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 12368 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 12238 

(732) AbbVie Respiratory LLC 

1 North Waukegan Road, North Chicago, 

IL 60064, US 

 

(111) 12148 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 12148 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 12804 

(732) Mondelez Romania S.A. 

No.6 Dimitrie Pompeiu blv. Sections B and 

C, 2nd floor, Bucharest, RO 

 

(111) 12815 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 12813 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 12814 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 12812 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 12811 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 13355 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
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One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 13355 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 13353 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 13353 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 15290 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 12901 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 13953 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 13954 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 16851 

(732) Друштво за трговија на големо и 

мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 

бул. 3-та Македонска Бригада бб, 1000 

Скопје, MK 

 

(111) 12875 

(732) SGG Lisco LLC 

One Fruit of the Loom Drive, Bowling 

Green, KY 42103, US 

 

(111) 13029 

(732) SGG Lisco LLC 

One Fruit of the Loom Drive, Bowling 

Green, KY 42103, US 

 

(111) 13925 

(732) SGG Lisco LLC 

One Fruit of the Loom Drive, Bowling 

Green, KY 42103, US 

 

(111) 12977 

(732) J.& P. Coats, Limited 

1 George Square Glasgow G2 1AL, 

Scotland, UK 

 

(111) 13301 

(732) AMO Uppsala AB 

751 82 Uppsala,, SE 

 

(111) 13167 

(732) SmithKline Beecham Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex TW8 9GS, GB 

 

(111) 13235 

(732) Coldwell Banker LLC 

175 Park Avenue, Madison, NJ 07940, US 

 

(111) 13235 

(732) Coldwell Banker LLC 

175 Park Avenue, Madison, NJ 07940, US 

 

(111) 13236 

(732) Coldwell Banker LLC 

175 Park Avenue, Madison, NJ 07940, US 
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(111) 13236 

(732) Coldwell Banker LLC 

175 Park Avenue, Madison, NJ 07940, US 

 

(111) 13129 

(732) RE/MAX, LLC 

5075 South Syracuse Street, Denver, 

Colorado 80237, US 

 

(111) 13129 

(732) RE/MAX, LLC 

5075 South Syracuse Street, Denver, 

Colorado 80237, US 

 

(111) 13234 

(732) Century 21 Real Estate LLC 

175 Park Avenue, Madison, NJ 07940, US 

 

(111) 13233 

(732) Century 21 Real Estate LLC 

175 Park Avenue, Madison, NJ 07940, US 

 

(111) 14660 

(732) Друштво за производство и 

трговија Пелистерка АД Скопје 

Бул.Кочо Рацин бр.97, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 13241 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 13232 

(732) ERA Franchise Systems LLC 

1 Campus Drive Parsippany, New Jersey, 

07054, US 

 

(111) 13232 

(732) ERA Franchise Systems LLC 

1 Campus Drive Parsippany, New Jersey, 

07054, US 

 

(111) 13231 

(732) ERA Franchise Systems LLC 

175 Park Avenue, Madison, New Jersey 

07940, US 

 

(111) 13231 

(732) ERA Franchise Systems LLC 

175 Park Avenue, Madison, New Jersey 

07940, US 

 

(111) 14282 

(732) Spirits Product International 

Intellectual Property B.V. 

3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 

Luxemburg, LU 

 

(111) 14283 

(732) Spirits Product International 

Intellectual Property B.V. 

3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 

Luxemburg, LU 

 

(111) 13362 

(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zurich 

Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, CH 

 

(111) 13362 

(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zurich 

Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, CH 

 

(111) 13362 

(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zurich 

Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, CH 

 

(111) 13474 

(732) Abbott Medical Optics Inc. 

1700 East St. Andrew Place, Santa Ana, 

California 92705-4933, US 

 

(111) 13905 
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(732) AT&T Intellectual Property II, L.P. 

645 East Plumb Lane, Reno, Nevada 

89502, US 

 

(111) 13423 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 13841 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 13836 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 13838 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 13586 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 13586 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111)  

(732) CHIPITA Industrial & Commercial 

Company S.A. and distinctive title 

CHIPITA S.A. 

12th km National road Athens - Lamia, 

Metamorfosis 14452, GR 

 

(111) 13642 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 13642 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 13826 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 13825 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 13839 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 13796 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 13797 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 14290 

(732) Друштво за производство, 

трговијс и услуги СААТ КУЛА ТРЕЈД 

ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар 

ул.Никола Парапунов бр.1, Гостивар, 

MK 

 

(111) 13641 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 
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Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 13640 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(111) 13638 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 13758 

(732) Abbott Medical Optics Inc. 

1700 East St. Andrew Place, Santa Ana, 

California 92705-4933, US 

 

(111) 13878 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 13920 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 13876 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 13865 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 

07940, US 

 

(111) 14134 

(732) L'OREAL 

14 rue Royale, 75008 Paris, FR 

 

(111) 14767 

(732) Sportsdirect.com. Retail Limited 

Unit A, Brook Park East, Shirebrook, NG20 

8RY, GB 

 

(111) 13968 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 13968 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 13971 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 13971 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 13976 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 13976 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 13991 

(732) Dunhill Tobacco of London Limited 

Globe House, 4 Temple Place, London, 

WC2R 2PG, GB 

 

(111) 14001 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 
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(111) 14001 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 16946 

(732) MSD International Holdings GmbH 

Weystrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH 

 

(111) 14461 

(732) MSD International Holdings GmbH 

Weystrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH 

 

(111) 14456 

(732) MSD International Holdings GmbH 

Weystrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH 

 

(111) 14455 

(732) MSD International Holdings GmbH 

Weystrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH 

 

(111) 14450 

(732) MSD International Holdings GmbH 

Weystrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH 

 

(111) 14454 

(732) MSD International Holdings GmbH 

Weystrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH 

 

(111) 14453 

(732) MSD International Holdings GmbH 

Weystrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH 

 

(111) 14584 

(732) MSD International Holdings GmbH 

Weystrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH 

 

(111) 14436 

(732) PLIVA Hrvatska d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 

HR 

 

(111) 14602 

(732) Е! Еntertainment Television, Inc.  

5750 Wilshire Blvd. Los Angeles, CA 

90036, US 

 

(111) 15671 

(732) ManpowerGroup Inc. 

100 Manpower Place, Milwaukee, 

Wisconsin, US 

 

(111) 16151 

(732) ACE Limited 

Barengasse 32, CH-8001 Zurich, CH 

 

(111) 14301 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 14301 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 14413 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 14793 

(732) GANT AB 

P.O. Box 27021 102 51 Stockholm, SE 

 

(111) 14447 

(732) ELECTRAWORKS LIMITED 

Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue , 

GI 

 

(111) 14449 

(732) ELECTRAWORKS LIMITED 

Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue , 

GI 
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(111) 14968 

(732) TBL Licensing LLC 

200 Domain Drive, Stratham, New 

Hampshire 03885, US 

 

(111) 14691 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 14692 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 14693 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 14694 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 14695 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 14705 

(732) SANOFI 

54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR 

 

(111) 15093 

(732) Е! Еntertainment Television, Inc.  

5750 Wilshire Blvd. Los Angeles, CA 

90036, US 

 

(111) 15118 

(732) Друштво за маркетинг и промет со 

недвижности ЊУ ВЕЈ ЛИМИТЕД 

ул.Михаил и Ефтихиј бр.20, Скопје, MK 

 

(111) 15185 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 14978 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 14980 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 14981 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 14982 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 15374 

(732) L'OREAL 

14 rue Royale, 75008 Paris, FR 

 

(111) 14941 

(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zurich 

Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, CH 

 

(111) 14921 

(732) SANOFI 

54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR 

 

(111) 15039 

(732) SANOFI 

54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR 
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(111) 15040 

(732) SANOFI 

54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR 

 

(111) 15034 

(732) SANOFI 

54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR 

 

(111) 15564 

(732) ДПТ МБ ВИТЛАРОВ ДООЕЛ Штип 

9-ти км, бб, 2000 Штип, MK 

 

(111) 17859 

(732) Sbarro, LLC 

401 Broadhollow Road, Melville, New York 

117471, US 

 

(111) 17859 

(732) Sbarro, LLC 

401 Broadhollow Road, Melville, New York 

117471, US 

 

(111) 15699 

(732) VOX AMPLIFICATION LIMITED 

1 Harrison Close, Knowlhill, Milton 

Keynes, MK5 8PA, GB 

 

(111) 16660 

(732) MSD International Holdings GmbH 

Weystrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH 

 

(111) 16661 

(732) MSD International Holdings GmbH 

Weystrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH 

 

(111) 17116 

(732) ACCOR 

110 Avenue de France, 75013 Paris, FR 

 

(111) 14945 

(732) PLIVA Hrvatska d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 

HR 

 

(111) 14946 

(732) PLIVA Hrvatska d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 

HR 

 

(111) 16396 

(732) Thomson Reuters Global Resources 

Neuhofstrasse 1, 6340, Baar, CH 

 

(111) 15555 

(732) Dunhill Tobacco of London Limited 

Globe House, 4 Temple Place, London, 

WC2R 2PG, GB 

 

(111) 15713 

(732) DJORDANS LTD 

Otets Paisii Str., No.38, 6300 Haskovo, BG 

 

(111) 16062 

(732) Dunhill Tobacco of London Limited 

Globe House, 4 Temple Place, London, 

WC2R 2PG, GB 

 

(111) 16130 

(732) DJORDANS LTD 

Otets Paisii Str., No.38, 6300 Haskovo, BG 

 

(111) 16790 

(732) Друштво за трговија на големо и 

мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 

бул. 3-та Македонска Бригада бб, 1000 

Скопје, MK 

 

(111) 15851 

(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zurich 

Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, CH 

 

(111) 15905 

(732) AbbVie Ltd. 

2 Church Street, Hamilton HM 11, BM 
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(111) 15878 

(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zurich 

Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, CH 

 

(111) 18775 

(732) GlaxoSmithKline LLC, 

Corporation Service Company, 2711 

Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 

County of New Castle, Delaware 19808, US 

 

(111) 16684 

(732) Dell Inc. 

One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, 

US 

 

(111) 15890 

(732) GlaxoSmithKline LLC, Corporation 

Service Company, 

2711 Centerville Road, Suite 400, 

Wilmington, Delaware 19808, US 

 

(111) 17208 

(732) GlaxoSmith Kline LLC, 

Corporation Service Company, 2711 

Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 

County of New Castle, Delaware 19808, US 

 

(111) 16533 

(732) CALZIFICIO PINELLI S.R.L 

Via Germania 11, Castel Goffredo 

(Mantova), IT 

 

(111) 16399 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 16400 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 16608 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 16593 

(732) Dunhill Tobacco of London Limited 

Globe House, 4 Temple Place, London, 

WC2R 2PG, GB 

 

(111) 16740 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 16739 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 16673 

(732) PLIVA Hrvatska d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 

HR 

 

(111) 16722 

(732) Dell Inc. 

One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, 

US 

 

(111) 16724 

(732) Dell Inc. 

One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, 

US 

 

(111) 16719 

(732) Dell Inc. 

One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, 

US 

 

(111) 16721 

(732) SANOFI 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    283 | С т р а н а  
 

30 Април 2015 Гласник Бр. 2/2015  

54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR 

 

(111) 16715 

(732) SANOFI 

54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR 

 

(111) 16759 

(732) Dell Inc. 

One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, 

US 

 

(111) 16750 

(732) ORANGE BRANDS SERVICES 

LIMITED 

3 MORE LONDON RIVERSIDE, LONDON, 

SE1 2AQ, GB 

 

(111) 16751 

(732) ORANGE BRANDS SERVICES 

LIMITED 

3 MORE LONDON RIVERSIDE, LONDON, 

SE1 2AQ, GB 

 

(111) 17338 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 17150 

(732) L'OREAL 

14 rue Royale, 75008 Paris, FR 

 

(111) 17093 

(732) Big Heart Pet Brands 

One Maritime Plaza, San Francisco, 

California 94111, US 

 

(111) 17376 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 17791 

(732) AbbVie Biotechnology Ltd. 

Clarendon House, 2 Church Street, 

Hamilton HM 11, BM 

 

(111) 18302 

(732) Dunhill Tobacco of London Limited 

Globe House, 4 Temple Place, London, 

WC2R 2PG, GB 

 

(111) 17389 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 18008 

(732) L'OREAL 

14 rue Royale, 75008 Paris, FR 

 

(111) 18390 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 17782 

(732) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

 

(111) 17641 

(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 

#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 

Seoul, KR 

 

(111) 17650 

(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 

#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 

Seoul, KR 

 

(111) 17805 

(732) TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK 

CORPORATION) 

3-9-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo, JP 
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(111) 17663 

(732) AstraZeneca Pharmaceuticals LP 

1800 Concord Pike, Wilmington, Delaware, 

US 

 

(111) 18598 

(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zurich 

Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, CH 

 

(111) 17999 

(732) MSD International Holdings GmbH 

Weystrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH 

 

(111) 18002 

(732) Nine West Development LLC 

1411 Broadway, New York, NY 10018, US 

 

(111) 18378 

(732) Nine West Development LLC 

1411 Broadway, New York, NY 10018, US 

 

(111) 18575 

(732) Nine West Development LLC 

1411 Broadway, New York, NY 10018, US 

 

(111) 18573 

(732) Nine West Development LLC 

1411 Broadway, New York, NY 10018, US 

 

(111) 19183 

(732) Nine West Development LLC 

1411 Broadway, New York, NY 10018, US 

 

(111) 18576 

(732) Nine West Development LLC 

1411 Broadway, New York, NY 10018, US 

 

(111) 18574 

(732) Nine West Development LLC 

1411 Broadway, New York, NY 10018, US 

 

(111) 18613 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

 

(111) 18949 

(732) Е! Еntertainment Television, Inc.  

5750 Wilshire Blvd. Los Angeles, CA 

90036, US 

 

(111) 19329 

(732) SANOFI 

54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR 

 

(111) 19453 

(732) Nine West Development LLC 

1411 Broadway, New York, NY 10018, US 

 

(111) 19221 

(732) Dunhill Tobacco of London Limited 

Globe House, 4 Temple Place, London, 

WC2R 2PG, GB 

 

(111) 19439 

(732) SANOFI 

54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR 

 

(111) 19733 

(732) Monster Energy Company 

1 Monster Way Corona, CA 92879, US 

 

(111) 19544 

(732) Bora Creations S.L. 

Calle Ray Sancho 7, Local 3, 07180 Santa 

Ponsa, Mallorca, ES 

 

(111) 19657 

(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zurich 

Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, CH 

 

(111) 19998 

(732) Nine West Development LLC 

1411 Broadway, New York, NY 10018, US 
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(111) 20251 

(732) Смар Ливинг ДОО Скопје 

ул.Орце Николов бр.74, Скопје, MK 

 

(111) 20809 

(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zurich 

Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, CH 

 

(111) 20587 

(732) GlaxoSmithKline Trading Services 

Limited 

Currabinny, Carrigaline, County Cork, IE 

 

(111) 20588 

(732) GlaxoSmithKline Trading Services 

Limited 

Currabinny, Carrigaline, County Cork, IE 

 

(111) 20589 

(732) GlaxoSmithKline Trading Services 

Limited 

Currabinny, Carrigaline, County Cork, IE 

 

(111) 20324 

(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zurich 

Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, CH 

 

(111)  

(732) FCA US LLC, a Delaware 

Corporation 

1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, 

State of Michigan 48326, US 
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ИСТЕКУВАЊЕ 
 

(111) 130 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/03/2013 

 

(111) 629 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/02/2014 

 

 

 

СПОЈУВАЊЕ 
(111) 293 

(732) MAIDENFORM LLC, a Delaware 

corporation 

1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem 

NC 27105, US 

 

(111) 3140 

(732) THE ARMOR ALL/STP PRODUCTS 

COMPANY 

1221 Broadway, Oakland, California 94612-

1888, US 

 

(111) 5355 

(732) BGI Brands S.a.r.l. 

3, Rue des Bains L-1212 Luxembourg, LU 

 

(111) 5385 

(732) CEDC International sp.z.o.o 

ul.Kowanowska 48, 64-600 Oborniki 

Wielkopolskie, PL 

 

(111) 5495 

(732) CEDC  International Sp. z o.o. 

ul.Kowanowska 48, 64-600 Oborniki 

Wielkopolskie, PL 

 

(111) 5493 

(732) CEDC  International Sp. z o.o. 

ul.Kowanowska 48, 64-600 Oborniki 

Wielkopolskie, PL 

 

(111) 3809 

(732) Bolton Manitoba S.p.A 

Via G.B. Pirelli 19, 20124 Milano, IT 

 

(111) 3810 

(732) BGI Brands S.a.r.l. 

3, Rue des Bains L-1212 Luxembourg, LU 

 

(111) 1940 

(732) CARGOTEC PATENTER AB 

c/o Cargotec Sweden AB, Langgatan 14, 

34181 Ljungby, SE 

 

(111) 2613 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 4309 

(732) Bayer S.A.S. 

16 rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, FR 

 

(111) 3057 

(732) Universal City Studios LLC ( a 

Delaware limited liability company) 

100 Universal City Plaza, Universal City, 

California 91608, US 

 

(111) 2493 

(732) Universal City Studios LLC ( a 

Delaware limited liability company) 

100 Universal City Plaza, Universal City, 

California 91608, US 

 

(111) 2494 
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(732) Universal City Studios LLC ( a 

Delaware limited liability company) 

100 Universal City Plaza, Universal City, 

California 91608, US 

 

(111) 2808 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 2810 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 2811 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 2812 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 2813 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 4522 

(732) ZF Friedrichshafen AG 

Graf-von-Soden-Platz 1, 88046 

Friedrichshafen, DE 

 

(111) 4523 

(732) ZF Friedrichshafen AG 

Graf-von-Soden-Platz 1, 88046 

Friedrichshafen, DE 

 

(111) 6680 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 

HR 

 

(111) 2284 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 2305 

(732) JVC KENWOOD CORPORATION 

3-12, MORIYACHO, KANAGAWA-KU, 

YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA, US 

 

(111) 6829 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 7042 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 7530 

(732) Janssen Biotech, Inc., a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of Pennsylvania 

800 Ridgeview Drive, Horsham, 

Pennsylvania 19044, US 

 

(111) 7532 

(732) Janssen Biotech, Inc., a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of Pennsylvania 

800 Ridgeview Drive, Horsham, 

Pennsylvania 19044, US 

 

(111) 8384 

(732) The Boeing Company 

2201 Seal Beach Boulevard, Seal Beach, 

California 90740, US 

 

(111) 8223 
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(732) The Boeing Company 

2201 Seal Beach Boulevard, Seal Beach, 

California 90740, US 

 

(111) 8372 

(732) NOVARTIS AG 

CH-4002, Basel, CH 

 

(111) 8371 

(732) NOVARTIS AG 

CH-4002, Basel, CH 

 

(111) 8376 

(732) NOVARTIS AG 

CH-4002, Basel, CH 

 

(111) 8378 

(732) NOVARTIS AG 

CH-4002, Basel, CH 

 

(111) 8262 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 9191 

(732) NOVARTIS AG 

CH-4002, Basel, CH 

 

(111) 10467 

(732) H-D U.S.S., LLC 

3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, WI 

53208, US 

 

(111) 10468 

(732) H-D U.S.S., LLC 

3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, WI 

53208, US 

 

(111) 10377 

(732) Ravintoraisio Oy 

Raisionkaari 55, 21200 Raisio, FI 

 

(111) 11336 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 11074 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 11145 

(732) DROGA KOLINSKA, Zivilska industrija, 

d.d. 

Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI 

 

(111) 12905 

(732) NOVARTIS AG 

CH-4002, Basel, CH 

 

(111) 11088 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 11089 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 11016 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 11024 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 

HR 

 

(111) 11615 

(732) Intersnack Poland Sp. z.o.o. 

Niedzwiedz 64, 32-090 Slomniki k. Krakova, 

PL 
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(111) 11029 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 

HR 

 

(111) 12047 

(732) CEDC International sp.z o.o. 

ul. Kowanowska 48, 64-600 Oborniki 

Wielkopolskie, PL 

 

(111) 13513 

(732) CEDC International sp.z o.o. 

ul. Kowanowska 48, 64-600 Oborniki 

Wielkopolskie, PL 

 

(111) 14158 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 

HR 

 

(111) 11824 

(732) Church & Dwight Co., Inc., 

500 Charles Ewing Boulevard Ewing, New 

Jersey 08628 , US 

 

(111) 11729 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 11523 

(732) BRF S.A. 

Rua Jorge Tzachel, 475, Fazenda, Itajai, 

Santa Catarina, BR 

 

(111) 11481 

(732) Mondelez Canada Inc. 

2660 Matheson Blvd. East, Mississauga, ON, 

L4W 5M2, CA 

 

(111) 12165 

(732) JVC KENWOOD CORPORATION 

3-12, MORIYACHO, KANAGAWA-KU, 

YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA, US 

 

(111) 12148 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 12440 

(732) MasterCard International Incorporated 

(A Delaware corporation) 

2000 Purchase Street, Purchase, New York 

10577-2405, US 

 

(111) 12806 

(732) Performance Health, LLC, 

1245 Home Avenue, Akron, Ohio 44310, US 

 

(111) 14050 

(732) FUJIFILM Corporation 

26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, 

Tokyo, JP 

 

(111) 13355 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 13353 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 13586 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 13642 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 
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(111) 13968 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 13971 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 13976 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 14001 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 14301 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 15963 

(732) WELLA GmbH 

Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach 

am Taunus, DE 

 

(111) 15767 

(732) WELLA GmbH 

Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach 

am Taunus, DE 

 

(111) 15931 

(732) 3M Deutschland GmbH 

Carl-Schurz-Strasse 1, Neuss D-41453, DE 

 

(111) 15930 

(732) 3M Deutschland GmbH 

Carl-Schurz-Strasse 1, Neuss D-41453, DE 

 

(111) 18058 

(732) The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 

30313, US 

 

(111) 18613 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 
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ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

 

(111) 14598   MK/T/ 2006/425 

 (111) 17608   MK/T/ 2009/1285 

(111) 13801   MK/T/ 2004/371 

(111) 15649   MK/T/ 2008/586 

(111) 15650   MK/T/ 2008/587 

(111) 18451   MK/T/ 2010/977 

(111) 18451   MK/T/ 2010/977 

(111) 18450   MK/T/ 2010/978 

(111) 18450   MK/T/ 2010/978 

(111) 18450   MK/T/ 2010/978 

 

ОБНОВУВАЊЕ 

 (111) 84   (186) 10/02/2023 

 (111) 560   (186) 20/04/2023 

 (111) 561   (186) 20/04/2023 

 (111) 562   (186) 20/04/2023 

 (111) 570   (186) 26/05/2023 

 (111) 496   (186) 26/05/2023 

 (111) 497   (186) 26/05/2023 

 (111) 498   (186) 26/05/2023 

 (111) 551   (186) 26/05/2023 

 (111) 552   (186) 26/05/2023 

 (111) 385   (186) 09/06/2023 

 (111) 389   (186) 03/07/2023 

 (111) 293   (186) 05/07/2023 

 (111) 151   (186) 07/07/2023 

 (111) 834   (186) 18/08/2023 

 (111) 285   (186) 06/10/2023 

 (111) 286   (186) 06/10/2023 

 (111) 287   (186) 06/10/2023 

 (111) 288   (186) 06/10/2023 

 (111) 255   (186) 07/10/2023 

 (111) 258   (186) 14/10/2023 
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 (111) 259   (186) 14/10/2023 

 (111) 374   (186) 15/10/2023 

 (111) 366   (186) 15/10/2023 

 (111) 375   (186) 15/10/2023 

 (111) 316   (186) 25/10/2023 

 (111) 317   (186) 25/10/2023 

 (111) 318   (186) 25/10/2053 

 (111) 319   (186) 25/10/2023 

 (111) 321   (186) 25/10/2023 

 (111) 322   (186) 25/10/2023 

 (111) 327   (186) 25/10/2023 

 (111) 328   (186) 25/10/2023 

 (111) 329   (186) 25/10/2023 

 (111) 407   (186) 25/10/2023 

 (111) 411   (186) 25/10/2023 

 (111) 412   (186) 25/10/2023 

 (111) 419   (186) 25/10/2023 

 (111) 420   (186) 25/10/2023 

 (111) 421   (186) 25/10/2023 

 (111) 423   (186) 25/10/2023 

 (111) 424   (186) 25/10/2023 

 (111) 426   (186) 27/10/2023 

 (111) 762   (186) 24/11/2023 

 (111) 3577   (186) 20/12/2023 

 (111) 4916   (186) 21/12/2023 

 (111) 5049   (186) 21/12/2023 

 (111) 638   (186) 29/12/2023 

 (111) 640   (186) 29/12/2023 

 (111) 3489   (186) 02/08/2021 

 (111) 687   (186) 25/04/2021 

 (111) 458   (186) 05/04/2024 

 (111) 459   (186) 14/12/2024 

 (111) 463   (186) 20/12/2024 

 (111) 1984   (186) 16/11/2024 

 (111) 539   (186) 22/10/2024 

 (111) 246   (186) 15/03/2024 
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 (111) 247   (186) 15/03/2024 

 (111) 1152   (186) 15/03/2024 

 (111) 249   (186) 15/11/2024 

 (111) 250   (186) 15/11/2024 

 (111) 3390   (186) 15/02/2025 

 (111) 3915   (186) 09/06/2023 

 (111) 3092   (186) 13/04/2020 

 (111) 3106   (186) 22/10/2024 

 (111) 3110   (186) 16/04/2023 

 (111) 3121   (186) 12/07/2023 

 (111) 3985   (186) 10/09/2022 

 (111) 3988   (186) 10/12/2023 

 (111) 2524   (186) 15/02/2023 

 (111) 2526   (186) 25/01/2024 

 (111) 4004   (186) 25/10/2024 

 (111) 4021   (186) 01/03/2022 

 (111) 4022   (186) 14/04/2020 

 (111) 4023   (186) 14/04/2020 

 (111) 4025   (186) 10/02/2024 

 (111) 3358   (186) 15/08/2020 

 (111) 2925   (186) 23/01/2020 

 (111) 2927   (186) 23/01/2010 

 (111) 2931   (186) 15/10/2023 

 (111) 2947   (186) 05/10/2024 

 (111) 1883   (186) 24/11/2024 

 (111) 1449   (186) 15/10/2023 

 (111) 4049   (186) 21/04/2020 

 (111) 3006   (186) 07/08/2020 

 (111) 6327   (186) 29/04/2023 

 (111) 1517   (186) 05/12/2018 

 (111) 2623   (186) 15/01/2024 

 (111) 2631   (186) 22/04/2024 

 (111) 702   (186) 11/01/2024 

 (111) 708   (186) 11/01/2024 

 (111) 713   (186) 11/01/2024 

 (111) 719   (186) 11/01/2024 
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 (111) 718   (186) 18/01/2024 

 (111) 3587   (186) 20/01/2024 

 (111) 3588   (186) 20/01/2024 

 (111) 3589   (186) 20/01/2024 

 (111) 3593   (186) 31/01/2024 

 (111) 3658   (186) 16/02/2024 

 (111) 814   (186) 17/02/2024 

 (111) 805   (186) 18/02/2024 

 (111) 808   (186) 18/02/2024 

 (111) 809   (186) 18/02/2024 

 (111) 800   (186) 18/02/2024 

 (111) 810   (186) 18/02/2024 

 (111) 631   (186) 18/02/2024 

 (111) 728   (186) 22/02/2024 

 (111) 623   (186) 02/03/2024 

 (111) 625   (186) 02/03/2024 

 (111) 626   (186) 02/03/2024 

 (111) 628   (186) 03/03/2024 

 (111) 738   (186) 07/03/2024 

 (111) 739   (186) 04/03/2024 

 (111) 740   (186) 04/03/2024 

 (111) 741   (186) 04/03/2024 

 (111) 769   (186) 04/03/2024 

 (111) 770   (186) 04/03/2024 

 (111) 780   (186) 08/03/2024 

 (111) 781   (186) 08/03/2024 

 (111) 777   (186) 08/03/2024 

 (111) 3603   (186) 14/03/2024 

 (111) 3629   (186) 14/03/2024 

 (111) 3630   (186) 14/03/2024 

 (111) 3641   (186) 23/03/2024 

 (111) 3642   (186) 23/03/2024 

 (111) 3647   (186) 24/03/2024 

 (111) 3648   (186) 25/03/2024 

 (111) 3609   (186) 25/03/2024 

 (111) 5675   (186) 25/03/2024 
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 (111) 3610   (186) 28/03/2024 

 (111) 3614   (186) 28/04/2024 

 (111) 3615   (186) 28/03/2024 

 (111) 302   (186) 29/03/2024 

 (111) 4951   (186) 01/04/2024 

 (111) 3618   (186) 05/04/2024 

 (111) 3686   (186) 06/04/2024 

 (111) 3687   (186) 06/04/2024 

 (111) 4863   (186) 06/04/2024 

 (111) 3623   (186) 08/04/2024 

 (111) 3624   (186) 11/04/2024 

 (111) 3702   (186) 12/04/2024 

 (111) 3700   (186) 12/04/2024 

 (111) 3768   (186) 15/04/2024 

 (111) 3708   (186) 18/04/2014 

 (111) 3712   (186) 19/04/2024 

 (111) 3752   (186) 20/04/2034 

 (111) 3829   (186) 29/04/2024 

 (111) 3763   (186) 06/05/2024 

 (111) 3764   (186) 06/05/2024 

 (111) 3746   (186) 10/05/2024 

 (111) 3748   (186) 07/09/2024 

 (111) 3773   (186) 24/05/2024 

 (111) 5946   (186) 26/05/2024 

 (111) 3799   (186) 26/05/2024 

 (111) 3800   (186) 26/05/2024 

 (111) 4870   (186) 03/06/2024 

 (111) 4867   (186) 03/06/2024 

 (111) 4872   (186) 03/06/2024 

 (111) 4865   (186) 03/06/2024 

 (111) 4873   (186) 03/06/2024 

 (111) 5407   (186) 07/06/2024 

 (111) 4848   (186) 07/06/2024 

 (111) 4903   (186) 15/06/2024 

 (111) 4886   (186) 15/06/2024 

 (111) 4907   (186) 15/06/2024 
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 (111) 4897   (186) 15/06/2024 

 (111) 4900   (186) 15/06/2024 

 (111) 4882   (186) 15/06/2024 

 (111) 4906   (186) 15/06/2024 

 (111) 4895   (186) 15/06/2024 

 (111) 4918   (186) 15/06/2024 

 (111) 4925   (186) 15/06/2024 

 (111) 4927   (186) 15/06/2024 

 (111) 4929   (186) 16/06/2034 

 (111) 4931   (186) 16/06/2024 

 (111) 4962   (186) 22/06/2024 

 (111) 4963   (186) 22/06/2024 

 (111) 4964   (186) 27/06/2024 

 (111) 4993   (186) 28/06/2024 

 (111) 3627   (186) 30/06/2024 

 (111) 5232   (186) 30/06/2024 

 (111) 4984   (186) 01/07/2024 

 (111) 4986   (186) 01/07/2024 

 (111) 5078   (186) 06/07/2024 

 (111) 5075   (186) 06/07/2024 

 (111) 5037   (186) 08/07/2024 

 (111) 5100   (186) 08/07/2024 

 (111) 5101   (186) 08/07/2024 

 (111) 5102   (186) 08/07/2024 

 (111) 5223   (186) 19/07/2024 

 (111) 5247   (186) 20/07/2024 

 (111) 5245   (186) 20/07/2024 

 (111) 5242   (186) 20/07/2024 

 (111) 5241   (186) 20/07/2024 

 (111) 5270   (186) 22/07/2024 

 (111) 5238   (186) 26/07/2024 

 (111) 5340   (186) 29/07/2024 

 (111) 5375   (186) 29/07/2024 

 (111) 5343   (186) 29/07/2024 

 (111) 5330   (186) 29/07/2024 

 (111) 5331   (186) 29/07/2024 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    297 | С т р а н а  
 

30 Април 2015 Гласник Бр. 2/2015  

 (111) 5332   (186) 03/08/2024 

 (111) 5333   (186) 03/08/2024 

 (111) 240   (186) 04/08/2024 

 (111) 5371   (186) 04/08/2024 

 (111) 5338   (186) 04/08/2024 

 (111) 5339   (186) 04/08/2024 

 (111) 5316   (186) 05/08/2024 

 (111) 5319   (186) 08/08/2024 

 (111) 5320   (186) 08/08/2024 

 (111) 5302   (186) 08/08/2024 

 (111) 5303   (186) 08/08/2024 

 (111) 5304   (186) 08/08/2024 

 (111) 6720   (186) 09/08/2024 

 (111) 6720   (186) 09/08/2024 

 (111) 5306   (186) 09/08/2024 

 (111) 5307   (186) 09/08/2024 

 (111) 5463   (186) 09/08/2024 

 (111) 5295   (186) 09/08/2024 

 (111) 5626   (186) 09/08/2024 

 (111) 5293   (186) 09/08/2024 

 (111) 5291   (186) 10/08/2024 

 (111) 5415   (186) 10/08/2024 

 (111) 5294   (186) 10/08/2024 

 (111) 5297   (186) 10/08/2024 

 (111) 5298   (186) 11/08/2024 

 (111) 5268   (186) 18/08/2024 

 (111) 5417   (186) 22/08/2024 

 (111) 5418   (186) 22/08/2024 

 (111) 5373   (186) 26/08/2024 

 (111) 5377   (186) 30/08/2024 

 (111) 589   (186) 01/09/2024 

 (111) 5356   (186) 07/09/2024 

 (111) 5383   (186) 12/09/2024 

 (111) 5358   (186) 13/09/2024 

 (111) 5384   (186) 15/09/2024 

 (111) 5385   (186) 19/09/2024 



 

 

298 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

30 Април 2015 Гласник Бр. 2/2015  

 (111) 5767   (186) 20/09/2024 

 (111) 5573   (186) 21/09/2024 

 (111) 5396   (186) 26/09/2024 

 (111) 5719   (186) 28/09/2024 

 (111) 5720   (186) 29/09/2024 

(111) 5592   (186) 04/10/2024 

 (111) 5419   (186) 12/10/2024 

 (111) 5431   (186) 19/10/2024 

 (111) 5447   (186) 25/10/2024 

 (111) 5496   (186) 01/11/2024 

 (111) 5497   (186) 01/11/2024 

 (111) 5495   (186) 08/11/2024 

 (111) 5493   (186) 08/11/2024 

 (111) 5532   (186) 14/11/2024 

 (111) 5552   (186) 15/11/2024 

 (111) 5596   (186) 15/11/2024 

 (111) 5555   (186) 16/11/2024 

 (111) 5565   (186) 18/11/2024 

 (111) 5568   (186) 18/11/2024 

 (111) 5574   (186) 21/11/2024 

 (111) 5523   (186) 23/11/2024 

 (111) 5627   (186) 23/11/2024 

 (111) 5809   (186) 25/11/2024 

 (111) 5812   (186) 25/11/2024 

 (111) 5616   (186) 01/12/2024 

 (111) 5617   (186) 01/12/2024 

 (111) 5620   (186) 01/12/2024 

 (111) 5636   (186) 01/12/2024 

 (111) 5623   (186) 05/12/2024 

 (111) 5685   (186) 05/12/2024 

 (111) 5635   (186) 06/12/2024 

 (111) 5677   (186) 06/12/2024 

 (111) 5608   (186) 06/12/2024 

 (111) 5664   (186) 06/12/2024 

 (111) 5665   (186) 06/12/2024 

 (111) 5814   (186) 12/12/2024 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    299 | С т р а н а  
 

30 Април 2015 Гласник Бр. 2/2015  

 (111) 5707   (186) 28/12/2024 

 (111) 5708   (186) 28/12/2024 

 (111) 3525   (186) 01/09/2021 

 (111) 3675   (186) 17/04/2020 

 (111) 3960   (186) 01/03/2022 

 (111) 3809   (186) 27/09/2021 

 (111) 5220   (186) 31/12/2021 

 (111) 5015   (186) 13/11/2021 

 (111) 4935   (186) 13/11/2021 

 (111) 5165   (186) 03/09/2021 

 (111) 5688   (186) 30/03/2022 

 (111) 4071   (186) 18/05/2025 

 (111) 6329   (186) 23/10/2024 

 (111) 2472   (186) 15/03/2020 

 (111) 1521   (186) 22/10/2023 

 (111) 1523   (186) 28/05/2022 

 (111) 1568   (186) 15/11/2024 

 (111) 3408   (186) 14/04/2024 

 (111) 3420   (186) 25/05/2017 

 (111) 4106   (186) 01/02/2024 

 (111) 4134   (186) 27/04/2024 

 (111) 2966   (186) 10/10/2024 

 (111) 4162   (186) 16/11/2024 

 (111) 2561   (186) 01/02/2024 

 (111) 4171   (186) 08/03/2024 

 (111) 1940   (186) 26/07/2022 

 (111) 1944   (186) 25/05/2016 

 (111) 3328   (186) 15/01/2024 

 (111) 3345   (186) 17/04/2020 

 (111) 2565   (186) 15/02/2025 

 (111) 1582   (186) 07/01/2024 

 (111) 1588   (186) 15/01/2025 

 (111) 1602   (186) 05/10/2022 

 (111) 1630   (186) 10/06/2023 

 (111) 2609   (186) 12/08/2024 

 (111) 1245   (186) 09/05/2024 



 

 

300 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

30 Април 2015 Гласник Бр. 2/2015  

 (111) 1409   (186) 20/12/2023 

 (111) 1417   (186) 10/06/2024 

 (111) 1417   (186) 10/06/2024 

 (111) 1663   (186) 20/08/2023 

 (111) 6881   (186) 11/05/2024 

 (111) 4295   (186) 28/09/2023 

 (111) 4302   (186) 20/10/2024 

 (111) 1399   (186) 20/11/2023 

 (111) 4311   (186) 27/05/2024 

 (111) 3480   (186) 15/02/2025 

 (111) 1283   (186) 12/07/2025 

 (111) 1305   (186) 10/10/2025 

 (111) 2031   (186) 01/03/2024 

 (111) 2036   (186) 10/09/2021 

 (111) 2046   (186) 24/05/2020 

 (111) 2987   (186) 16/03/2020 

 (111) 2995   (186) 24/08/2024 

 (111) 3033   (186) 17/06/2024 

 (111) 3035   (186) 20/12/2023 

 (111) 3035   (186) 20/12/2023 

 (111) 4315   (186) 27/02/2024 

 (111) 3041   (186) 25/05/2020 

 (111) 4319   (186) 16/04/2023 

 (111) 4332   (186) 15/01/2024 

 (111) 4338   (186) 25/02/2025 

 (111) 1319   (186) 25/10/2024 

 (111) 2104   (186) 25/06/2023 

 (111) 2111   (186) 22/04/2024 

 (111) 2112   (186) 20/07/2024 

 (111) 4386   (186) 25/07/2023 

 (111) 2843   (186) 05/01/2022 

 (111) 2659   (186) 01/02/2024 

 (111) 2660   (186) 01/02/2024 

 (111) 2661   (186) 01/02/2024 

 (111) 2662   (186) 01/02/2024 

 (111) 2665   (186) 13/11/2029 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    301 | С т р а н а  
 

30 Април 2015 Гласник Бр. 2/2015  

 (111) 3170   (186) 10/06/2024 

 (111) 1745   (186) 20/07/2024 

 (111) 2728   (186) 12/02/2025 

(111) 2138   (186) 20/12/2024 

 (111) 1801   (186) 14/06/2022 

 (111) 1805   (186) 10/05/2024 

 (111) 1767   (186) 23/08/2025 

 (111) 1771   (186) 25/10/2024 

 (111) 1777   (186) 15/03/2020 

 (111) 3202   (186) 15/09/2023 

 (111) 3209   (186) 24/04/2023 

 (111) 4464   (186) 10/10/2024 

 (111) 2148   (186) 01/10/2021 

 (111) 4497   (186) 01/02/2024 

 (111) 4511   (186) 10/10/2024 

 (111) 4512   (186) 15/09/2023 

 (111) 4522   (186) 20/01/2023 

 (111) 4523   (186) 20/01/2023 

 (111) 3222   (186) 10/08/2022 

 (111) 3223   (186) 15/09/2023 

 (111) 3224   (186) 24/04/2022 

 (111) 3231   (186) 15/02/2025 

 (111) 3232   (186) 01/06/2020 

 (111) 6870   (186) 15/09/2022 

 (111) 6364   (186) 23/11/2025 

 (111) 4554   (186) 01/02/2024 

 (111) 4561   (186) 27/12/2034 

 (111) 5780   (186) 05/01/2025 

 (111) 5733   (186) 05/01/2025 

 (111) 5736   (186) 06/01/2025 

 (111) 5787   (186) 19/01/2025 

 (111) 5831   (186) 03/02/2025 

 (111) 5993   (186) 03/02/2025 

 (111) 5846   (186) 06/02/2025 

 (111) 5849   (186) 06/02/2025 

 (111) 5852   (186) 06/02/2025 



 

 

302 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

30 Април 2015 Гласник Бр. 2/2015  

 (111) 5910   (186) 09/03/2025 

 (111) 5908   (186) 09/03/2025 

 (111) 5911   (186) 17/03/2025 

 (111) 5959   (186) 30/03/2025 

 (111) 6122   (186) 11/05/2025 

 (111) 6134   (186) 12/05/2025 

 (111) 8110   (186) 19/06/2025 

 (111) 6680   (186) 22/06/2025 

 (111) 6009   (186) 05/07/2025 

 (111) 6012   (186) 05/07/2025 

 (111) 6738   (186) 05/07/2025 

 (111) 6624   (186) 12/07/2025 

 (111) 6538   (186) 04/08/2025 

 (111) 6539   (186) 08/08/2025 

 (111) 6482   (186) 18/09/2025 

 (111) 6883   (186) 27/10/2025 

 (111) 6895   (186) 27/10/2025 

 (111) 6889   (186) 27/10/2025 

 (111) 6891   (186) 27/10/2025 

 (111) 6702   (186) 27/10/2025 

 (111) 6489   (186) 27/10/2025 

 (111) 6490   (186) 27/10/2025 

 (111) 6589   (186) 06/11/2025 

 (111) 6792   (186) 15/12/2025 

 (111) 2204   (186) 29/05/2024 

 (111) 2243   (186) 31/05/2020 

 (111) 2258   (186) 07/03/2020 

 (111) 2271   (186) 22/06/2021 

 (111) 2284   (186) 22/04/2024 

 (111) 2300   (186) 27/04/2020 

 (111) 2775   (186) 15/05/2020 

 (111) 2334   (186) 10/09/2022 

 (111) 2336   (186) 10/09/2022 

 (111) 4643   (186) 20/12/2024 

 (111) 4679   (186) 01/03/2024 

 (111) 4684   (186) 20/07/2024 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    303 | С т р а н а  
 

30 Април 2015 Гласник Бр. 2/2015  

 (111) 4686   (186) 10/09/2022 

 (111) 4688   (186) 29/05/2023 

 (111) 4697   (186) 15/12/2023 

 (111) 2893   (186) 15/09/2020 

 (111) 2881   (186) 11/06/2024 

 (111) 2878   (186) 25/06/2023 

 (111) 2879   (186) 24/04/2022 

 (111) 2379   (186) 28/12/2019 

 (111) 2404   (186) 04/03/2023 

 (111) 5915   (186) 25/02/2025 

 (111) 4744   (186) 15/06/2024 

 (111) 4820   (186) 29/03/2020 

 (111) 4822   (186) 29/03/2020 

 (111) 6396   (186) 25/05/2019 

 (111) 6405   (186) 05/10/2022 

 (111) 3323   (186) 25/10/2024 

 (111) 2906   (186) 01/02/2024 

 (111) 2918   (186) 10/10/2024 

 (111) 2911   (186) 11/07/2020 

 (111) 7351   (186) 10/03/2017 

 (111) 7530   (186) 07/04/2017 

 (111) 7532   (186) 07/04/2017 

 (111) 8166   (186) 02/04/2018 

 (111) 8423   (186) 29/07/2018 

 (111) 9536   (186) 04/03/2019 

 (111) 9537   (186) 04/03/2019 

 (111) 9433   (186) 17/06/2019 

 (111) 8737   (186) 18/08/2019 

 (111) 8842   (186) 14/10/2019 

 (111) 10004   (186) 01/02/2020 

 (111) 9595   (186) 02/02/2020 

 (111) 9116   (186) 11/02/2020 

 (111) 9556   (186) 17/02/2020 

 (111) 9879   (186) 05/04/2020 

 (111) 9656   (186) 03/05/2020 

 (111) 9665   (186) 09/05/2020 



 

 

304 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

30 Април 2015 Гласник Бр. 2/2015  

 (111) 9735   (186) 11/05/2020 

 (111) 9807   (186) 22/06/2020 

 (111) 9954   (186) 29/06/2020 

 (111) 9990   (186) 03/07/2020 

 (111) 9953   (186) 03/07/2020 

 (111) 9952   (186) 03/07/2020 

 (111) 10068   (186) 08/08/2020 

 (111) 9910   (186) 16/08/2020 

 (111) 10020   (186) 30/08/2020 

 (111) 9801   (186) 05/09/2020 

 (111) 9838   (186) 11/09/2020 

 (111) 10073   (186) 03/10/2020 

 (111) 10074   (186) 03/10/2020 

 (111) 10075   (186) 03/10/2020 

 (111) 10184   (186) 25/10/2020 

 (111) 10185   (186) 25/10/2020 

 (111) 10452   (186) 02/11/2020 

 (111) 10335   (186) 30/01/2021 

 (111) 10467   (186) 23/03/2021 

 (111) 10468   (186) 23/03/2021 

 (111) 10377   (186) 30/03/2021 

 (111) 10617   (186) 05/06/2071 

 (111) 10655   (186) 20/06/2021 

 (111) 10812   (186) 23/07/2021 

 (111) 10900   (186) 24/08/2021 

 (111) 10979   (186) 11/12/2021 

 (111) 10942   (186) 12/02/2022 

 (111) 11386   (186) 22/02/2022 

 (111) 11021   (186) 01/03/2022 

 (111) 11208   (186) 05/03/2022 

 (111) 11147   (186) 14/03/2022 

 (111) 11148   (186) 14/03/2022 

 (111) 11120   (186) 25/03/2032 

 (111) 11281   (186) 28/03/2022 

 (111) 11217   (186) 05/04/2022 

 (111) 11219   (186) 05/04/2022 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    305 | С т р а н а  
 

30 Април 2015 Гласник Бр. 2/2015  

 (111) 11429   (186) 05/04/2022 

 (111) 11430   (186) 05/04/2022 

 (111) 11074   (186) 05/04/2022 

 (111) 11103   (186) 10/04/2022 

 (111) 11693   (186) 15/04/2022 

 (111) 11107   (186) 15/04/2022 

 (111) 11145   (186) 25/04/2022 

 (111) 11612   (186) 08/05/2022 

 (111) 11398   (186) 09/05/2022 

 (111) 11428   (186) 10/05/2022 

 (111) 12905   (186) 30/05/2022 

 (111) 11318   (186) 21/06/2022 

 (111) 11044   (186) 05/07/2022 

 (111) 11084   (186) 23/07/2022 

 (111) 11088   (186) 25/07/2022 

 (111) 12173   (186) 16/08/2022 

 (111) 11324   (186) 04/09/2022 

 (111) 11322   (186) 10/09/2022 

 (111) 11041   (186) 24/09/2022 

 (111) 11262   (186) 01/10/2022 

 (111) 11024   (186) 01/10/2022 

 (111) 11194   (186) 04/10/2022 

 (111) 11748   (186) 10/10/2022 

 (111) 11747   (186) 10/10/2022 

 (111) 11615   (186) 16/10/2022 

 (111) 11315   (186) 04/11/2022 

 (111) 11198   (186) 12/11/2022 

 (111) 11172   (186) 13/11/2022 

 (111) 11029   (186) 18/11/2022 

 (111) 12329   (186) 19/11/2022 

 (111) 11741   (186) 22/11/2022 

 (111) 11853   (186) 22/11/2022 

 (111) 11842   (186) 22/11/2022 

 (111) 12776   (186) 22/11/2022 

 (111) 11847   (186) 22/11/2022 

 (111) 19588   (186) 22/11/2022 



 

 

306 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

30 Април 2015 Гласник Бр. 2/2015  

 (111) 11609   (186) 26/11/2022 

 (111) 11616   (186) 28/11/2022 

 (111) 11622   (186) 28/11/2022 

 (111) 11669   (186) 03/12/2022 

 (111) 11055   (186) 10/12/2022 

 (111) 11062   (186) 10/12/2022 

 (111) 11060   (186) 10/12/2022 

 (111) 13486   (186) 13/12/2022 

 (111) 12973   (186) 14/01/2023 

 (111) 11683   (186) 15/01/2023 

 (111) 11754   (186) 21/01/2023 

 (111) 11863   (186) 22/01/2023 

 (111) 12034   (186) 04/02/2023 

 (111) 11658   (186) 05/02/2023 

 (111) 13528   (186) 13/02/2023 

 (111) 11969   (186) 05/03/2023 

 (111) 11940   (186) 07/03/2023 

 (111) 11713   (186) 11/04/2023 

 (111) 11783   (186) 17/04/2023 

 (111) 12119   (186) 23/04/2023 

 (111) 11671   (186) 24/04/2023 

 (111) 12820   (186) 29/04/2023 

 (111) 12821   (186) 29/04/2023 

 (111) 11623   (186) 07/05/2023 

 (111) 16859   (186) 12/05/2023 

 (111) 11441   (186) 09/06/2023 

 (111) 12176   (186) 10/06/2023 

 (111) 11822   (186) 10/06/2023 

 (111) 11854   (186) 13/06/2023 

 (111) 11867   (186) 16/06/2023 

 (111) 14201   (186) 16/06/2023 

 (111) 11870   (186) 16/06/2023 

 (111) 13338   (186) 27/06/2023 

 (111) 13337   (186) 27/06/2023 

 (111) 13339   (186) 27/06/2023 

 (111) 13340   (186) 27/06/2023 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    307 | С т р а н а  
 

30 Април 2015 Гласник Бр. 2/2015  

 (111) 14284   (186) 02/07/2023 

 (111) 15143   (186) 02/07/2023 

 (111) 16884   (186) 04/07/2023 

 (111) 12050   (186) 04/07/2023 

 (111) 13889   (186) 07/07/2023 

 (111) 13891   (186) 07/07/2023 

 (111) 14285   (186) 07/07/2023 

 (111) 11453   (186) 14/07/2023 

 (111) 12414   (186) 16/07/2023 

 (111) 12104   (186) 22/07/2023 

 (111) 11493   (186) 22/07/2023 

 (111) 12018   (186) 23/07/2023 

 (111) 15144   (186) 24/07/2023 

 (111) 11986   (186) 07/08/2023 

 (111) 12047   (186) 08/08/2023 

 (111) 13513   (186) 08/08/2023 

 (111) 13328   (186) 12/08/2023 

 (111) 15145   (186) 13/08/2023 

 (111) 11497   (186) 25/08/2023 

 (111) 11494   (186) 25/08/2023 

 (111) 11538   (186) 27/08/2023 

 (111) 11488   (186) 28/08/2023 

 (111) 17195   (186) 29/08/2023 

 (111) 17196   (186) 29/08/2023 

 (111) 16847   (186) 02/09/2023 

 (111) 13107   (186) 03/09/2023 

 (111) 11617   (186) 10/09/2023 

 (111) 11750   (186) 23/09/2023 

 (111) 11446   (186) 02/10/2023 

 (111) 11447   (186) 03/10/2023 

 (111) 11449   (186) 10/10/2023 

 (111) 11916   (186) 15/10/2023 

 (111) 12140   (186) 21/10/2023 

 (111) 12644   (186) 21/10/2023 

 (111) 11925   (186) 21/10/2023 

 (111) 14158   (186) 04/11/2023 



 

 

308 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

30 Април 2015 Гласник Бр. 2/2015  

 (111) 11819   (186) 07/11/2023 

 (111) 12109   (186) 07/11/2023 

 (111) 12647   (186) 17/11/2023 

 (111) 11568   (186) 20/11/2023 

 (111) 11824   (186) 28/11/2023 

 (111) 11834   (186) 01/12/2023 

 (111) 15041   (186) 01/12/2023 

 (111) 15042   (186) 01/12/2023 

 (111) 11838   (186) 05/12/2023 

 (111) 11832   (186) 12/12/2023 

 (111) 16042   (186) 17/12/2023 

 (111) 14159   (186) 17/12/2023 

 (111) 12022   (186) 17/12/2023 

 (111) 11482   (186) 25/12/2023 

 (111) 11548   (186) 13/01/2024 

 (111) 11534   (186) 19/01/2024 

 (111) 11523   (186) 20/01/2024 

 (111) 12016   (186) 26/01/2024 

 (111) 12014   (186) 27/01/2024 

 (111) 14816   (186) 27/01/2024 

 (111) 12096   (186) 30/01/2024 

 (111) 12435   (186) 05/02/2024 

 (111) 11983   (186) 05/02/2024 

 (111) 14297   (186) 09/02/2024 

 (111) 11595   (186) 04/02/2024 

 (111) 13183   (186) 10/02/2024 

 (111) 11577   (186) 13/02/2024 

 (111) 11481   (186) 16/02/2024 

 (111) 12102   (186) 17/02/2024 

 (111) 12078   (186) 18/02/2024 

 (111) 12023   (186) 18/02/2024 

 (111) 12053   (186) 18/02/2024 

 (111) 12660   (186) 18/02/2024 

 (111) 11949   (186) 18/02/2024 

 (111) 12665   (186) 18/02/2024 

 (111) 12667   (186) 18/02/2024 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    309 | С т р а н а  
 

30 Април 2015 Гласник Бр. 2/2015  

 (111) 12151   (186) 19/02/2024 

 (111) 12150   (186) 19/02/2024 

 (111) 11469   (186) 24/02/2024 

 (111) 11470   (186) 24/02/2024 

 (111) 11471   (186) 24/02/2024 

 (111) 11467   (186) 24/02/2024 

 (111) 13083   (186) 24/02/2024 

 (111) 12159   (186) 25/02/2024 

 (111) 13366   (186) 27/02/2024 

 (111) 11610   (186) 27/02/2024 

 (111) 17653   (186) 04/03/2024 

 (111) 11735   (186) 12/03/2024 

 (111) 14160   (186) 16/03/2024 

 (111) 14162   (186) 16/03/2024 

 (111) 12004   (186) 16/03/2024 

 (111) 12491   (186) 17/03/2024 

 (111) 16904   (186) 17/03/2024 

 (111) 12492   (186) 17/03/2024 

 (111) 14163   (186) 18/03/2024 

 (111) 14264   (186) 22/03/2024 

 (111) 10298   (186) 24/03/2024 

 (111) 11602   (186) 30/03/2024 

 (111) 12448   (186) 31/03/2024 

 (111) 12225   (186) 31/03/2024 

 (111) 11604   (186) 31/03/2024 

 (111) 11605   (186) 31/03/2024 

 (111) 12862   (186) 08/04/2024 

 (111) 12622   (186) 15/04/2024 

 (111) 12623   (186) 15/04/2024 

 (111) 12624   (186) 15/04/2024 

 (111) 12625   (186) 15/04/2024 

 (111) 14715   (186) 20/04/2024 

 (111) 14716   (186) 20/04/2024 

 (111) 11796   (186) 20/04/2024 

 (111) 12327   (186) 23/04/2024 

 (111) 12157   (186) 23/04/2024 
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 (111) 12130   (186) 26/04/2024 

 (111) 12217   (186) 29/04/2034 

 (111) 14164   (186) 06/05/2024 

 (111) 14165   (186) 06/05/2024 

 (111) 12579   (186) 07/05/2024 

 (111) 12387   (186) 14/05/2024 

 (111) 12388   (186) 14/05/2024 

 (111) 12390   (186) 19/05/2024 

 (111) 12391   (186) 19/05/2024 

 (111) 12392   (186) 19/05/2024 

 (111) 12252   (186) 21/05/2024 

 (111) 12245   (186) 24/05/2024 

 (111) 12216   (186) 24/05/2024 

 (111) 12215   (186) 24/05/2024 

 (111) 13801   (186) 25/05/2024 

 (111) 12165   (186) 26/05/2024 

 (111) 12253   (186) 26/05/2024 

 (111) 12117   (186) 28/05/2024 

 (111) 12627   (186) 31/05/2024 

 (111) 12654   (186) 31/05/2024 

 (111) 12321   (186) 31/05/2024 

 (111) 12230   (186) 31/05/2024 

 (111) 14559   (186) 31/05/2024 

 (111) 12911   (186) 02/06/2024 

 (111) 12910   (186) 02/06/2024 

 (111) 12909   (186) 02/06/2024 

 (111) 12908   (186) 02/06/2024 

 (111) 12907   (186) 02/06/2024 

 (111) 14867   (186) 03/06/2024 

 (111) 12493   (186) 09/06/2014 

 (111) 12208   (186) 10/06/2024 

 (111) 12207   (186) 10/06/2024 

 (111) 10299   (186) 16/06/2024 

 (111) 12322   (186) 18/06/2024 

 (111) 12438   (186) 21/06/2024 

(111) 12333   (186) 22/06/2024 
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 (111) 12240   (186) 24/06/2024 

 (111) 14057   (186) 25/06/2024 

 (111) 12293   (186) 25/06/2024 

 (111) 12160   (186) 30/06/2024 

 (111) 12161   (186) 30/06/2024 

 (111) 10300   (186) 01/07/2024 

 (111) 12526   (186) 06/07/2024 

 (111) 12793   (186) 07/07/2024 

 (111) 12792   (186) 07/07/2024 

 (111) 12790   (186) 07/07/2024 

 (111) 12597   (186) 07/07/2024 

 (111) 12860   (186) 08/07/2024 

 (111) 12882   (186) 08/07/2024 

 (111) 12400   (186) 12/07/2024 

 (111) 12402   (186) 12/07/2024 

 (111) 12527   (186) 14/07/2024 

 (111) 12280   (186) 14/07/2024 

 (111) 12256   (186) 14/07/2024 

 (111) 12265   (186) 14/07/2024 

 (111) 14971   (186) 16/07/2024 

 (111) 12459   (186) 16/07/2024 

 (111) 16070   (186) 16/07/2024 

 (111) 12733   (186) 16/07/2024 

 (111) 12735   (186) 23/07/2024 

 (111) 12736   (186) 23/07/2024 

 (111) 12737   (186) 23/07/2024 

 (111) 12100   (186) 29/07/2024 

 (111) 14874   (186) 04/08/2024 

 (111) 14876   (186) 04/08/2024 

 (111) 14878   (186) 04/08/2024 

 (111) 12739   (186) 04/08/2024 

 (111) 12943   (186) 04/08/2024 

 (111) 13515   (186) 04/08/2024 

 (111) 12740   (186) 06/08/2024 

 (111) 12528   (186) 11/08/2024 

 (111) 12500   (186) 11/08/2024 
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 (111) 13381   (186) 16/08/2024 

 (111) 12510   (186) 16/08/2024 

 (111) 12763   (186) 17/08/2024 

 (111) 12762   (186) 17/08/2024 

 (111) 12166   (186) 18/08/2024 

 (111) 12296   (186) 19/08/2024 

 (111) 12246   (186) 19/08/2024 

 (111) 12348   (186) 20/08/2024 

 (111) 12320   (186) 20/08/2024 

 (111) 12486   (186) 25/08/2024 

 (111) 12485   (186) 25/08/2024 

 (111) 12484   (186) 30/08/2024 

 (111) 12416   (186) 01/09/2024 

 (111) 12146   (186) 02/09/2024 

 (111) 12483   (186) 02/09/2024 

 (111) 13684   (186) 06/09/2024 

 (111) 12581   (186) 09/09/2024 

 (111) 12436   (186) 10/09/2024 

 (111) 12760   (186) 10/09/2024 

 (111) 12582   (186) 13/09/2024 

 (111) 12583   (186) 13/09/2024 

 (111) 12584   (186) 13/09/2024 

 (111) 12759   (186) 14/09/2024 

 (111) 12877   (186) 15/09/2024 

 (111) 12878   (186) 15/09/2024 

 (111) 13717   (186) 17/09/2024 

 (111) 12747   (186) 17/09/2024 

 (111) 12743   (186) 20/09/2024 

 (111) 12529   (186) 21/09/2024 

 (111) 14546   (186) 21/09/2024 

 (111) 12141   (186) 27/09/2024 

 (111) 12672   (186) 28/09/2024 

 (111) 12928   (186) 29/09/2024 

 (111) 12350   (186) 29/09/2024 

 (111) 12351   (186) 30/09/2024 

 (111) 12181   (186) 30/09/2024 
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 (111) 12352   (186) 30/09/2024 

 (111) 12673   (186) 05/10/2024 

 (111) 12476   (186) 08/10/2024 

 (111) 12475   (186) 08/10/2024 

 (111) 12478   (186) 08/10/2024 

 (111) 12477   (186) 08/10/2024 

 (111) 12449   (186) 12/10/2024 

 (111) 12339   (186) 13/10/2024 

 (111) 12503   (186) 14/10/2024 

 (111) 13772   (186) 15/10/2024 

 (111) 20427   (186) 18/10/2024 

 (111) 12585   (186) 19/10/2024 

 (111) 12505   (186) 20/10/2024 

 (111) 12507   (186) 20/10/2024 

 (111) 12604   (186) 20/10/2024 

 (111) 13630   (186) 20/10/2024 

 (111) 14549   (186) 20/10/2024 

 (111) 12372   (186) 28/10/2024 

 (111) 12502   (186) 28/10/2024 

 (111) 12250   (186) 02/11/2024 

 (111) 13468   (186) 05/11/2024 

 (111) 17609   (186) 08/11/2024 

 (111) 12218   (186) 09/11/2024 

 (111) 12358   (186) 15/11/2024 

 (111) 12227   (186) 15/11/2024 

 (111) 13263   (186) 17/11/2024 

 (111) 12283   (186) 18/11/2024 

 (111) 12932   (186) 18/11/2024 

 (111) 12360   (186) 23/11/2024 

 (111) 12532   (186) 03/12/2024 

 (111) 12533   (186) 03/12/2024 

 (111) 12147   (186) 09/12/2024 

 (111) 12155   (186) 09/12/2024 

 (111) 12863   (186) 09/12/2024 

 (111) 12418   (186) 09/12/2024 

 (111) 12361   (186) 21/12/2024 
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 (111) 12362   (186) 21/12/2024 

 (111) 12363   (186) 22/12/2024 

 (111) 12366   (186) 22/12/2024 

 (111) 12367   (186) 22/12/2024 

 (111) 12238   (186) 24/12/2024 

 (111) 12440   (186) 10/01/2025 

 (111) 16255   (186) 12/01/2025 

 (111) 16257   (186) 12/01/2025 

 (111) 12806   (186) 04/02/2025 

 (111) 13498   (186) 09/02/2025 

 (111) 14235   (186) 11/02/2025 

 (111) 12883   (186) 28/02/2025 

 (111) 12803   (186) 01/03/2025 

 (111) 14102   (186) 18/03/2025 

 (111) 14056   (186) 31/03/2025 

 (111) 14562   (186) 31/03/2025 

 (111) 14563   (186) 31/03/2025 

 (111) 16860   (186) 28/04/2025 

 (111) 13454   (186) 28/04/2025 

 (111) 17677   (186) 18/05/2025 

 (111) 17680   (186) 18/05/2025 

 (111) 17145   (186) 24/06/2025 

 (111) 12875   (186) 01/07/2025 

 (111) 13029   (186) 01/07/2025 

 (111) 13925   (186) 01/07/2025 

 (111) 13573   (186) 06/07/2025 

 (111) 12871   (186) 06/07/2025 

 (111) 12869   (186) 06/07/2025 

 (111) 12870   (186) 06/07/2025 

 (111) 12868   (186) 06/07/2025 

 (111) 12873   (186) 06/07/2025 

 (111) 12867   (186) 06/07/2025 

 (111) 12872   (186) 06/07/2025 

 (111) 14167   (186) 06/07/2025 

 (111) 14168   (186) 06/07/2025 

 (111) 13034   (186) 06/07/2025 
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 (111) 13043   (186) 11/07/2025 

 (111) 13292   (186) 03/10/2025 

 

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КЛАСИ 
(111) 4022 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 6  обични метали сурови и полупреработени и нивни легури,котви, наковални, 

ѕвона, валани и лиени градежни материјали, шини и други метални материјали за 

железниците, ланци, кабли и метални неелектрични жици, браварски производи, 

метални цевки, каси и касети, челични кугли, потковици, клинци и штрафови, 

производи од метал, руда, приклучоци и спојки за метални цевки  

кл. 7  машини и машини алатки, мотори, спојки и ременици, земјоделски машини, 

инкубатори, вентили, пумпи за довод на масло  

кл. 9  апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, електрични, херметички 

затворени компресори за апарати во домаќинството, инструменти за контрола на 

ладењето од сите видови, електрични контролни уреди кои работат на база на 

промена на притисокот, температурата или влажноста, електрични менувачи на 

брзина, стартери, релиња, нафтени печки, уреди за горилници на масло, горилници, 

млазници, пумпи за довод на масло за печки, апарати и инструменти за контрола и 

сигнализација, фотографски, оптички и кинематографски апарати и инструменти, 

автоматски уреди кои се придвижуваат со уфрлување паричка или жетон, машини за 

снимање и репродуцирање на звукот, регистер-каси, машини за сметање, апарати за 

гаснење пожари  

кл. 11  инсталации за осветлување, греење, произведување на пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација и санитарни инсталации  

кл. 12  возила, апарати за движење по земја, воздух и вода, опрема за хидраулични 

мотори, хидраулични мотори, хидростатични направи за тешки сувоземни возила  

 

(111) 4023 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 6  обични метали сурови и полупреработени и нивни легури,котви, наковални, 

ѕвона, валани и лиени градежни материјали, шини и други метални материјали за 

железниците, ланци, кабли и метални неелектрични жици, браварски производи, 

метални цевки, каси и касети, челични кугли, потковици, клинци и штрафови, 

производи од метал, руда, приклучоци и спојки за метални цевки  

кл. 7  машини и машини алатки, мотори, спојки и ременици, земјоделски машини, 

инкубатори, вентили, пумпи за довод на масло  

кл. 9  апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, електрични, херметички 

затворени компресори за апарати во домаќинството, инструменти за контрола на 

ладењето од сите видови, електрични контролни уреди кои работат на база на 
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промена на притисокот, температурата или влажноста, електрични менувачи на 

брзина, стартери, релиња, нафтени печки, уреди за горилници на масло, горилници, 

млазници, пумпи за довод на масло за печки, апарати и инструменти за контрола и 

сигнализација, фотографски, оптички и кинематографски апарати и инструменти, 

автоматски уреди кои се придвижуваат со уфрлување паричка или жетон, машини за 

снимање и репродуцирање на звукот, регистер-каси, машини за сметање, апарати за 

гаснење пожари  

кл. 11  инсталации за осветлување, греење, произведување на пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација и санитарни инсталации  

кл. 12  возила, апарати за движење по земја, воздух и вода, опрема за хидраулични 

мотори, хидраулични мотори, хидростатични направи за тешки сувоземни возила  

 

(111) 2531 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 5  фармацевтски, ветеринарни и хигиенски производи, диететски производи за 

деца и болни, фластери, материјал за завои, материи за пломбирање заби и земање 

отпечатоци од забите, дезинфекциски средства, препарати за уништување коров и 

штеточини  

кл. 16   хартија и производи од хартија, картон и производи од картон, штампани 

работи, весници и часописи, книги, книговезачки материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила (за канцелариски материјал), материи за уметници, 

четкички, машини за пичување и канцелариски прибор (со исклучок на намештај), 

материјал за настава или обука (со исклучок на апарати) карти за играње, штампарски 

слова, клишеа  

кл. 35  огласна дејност за унапредување на продажбата на хемиски производи и стоки 

произведени од нив, бои, препарати наменети за чистење, петролеумски производи, 

фармацевтски производи, електротехнички производи, хартија, канцелариски 

материјал, пластичен материјал, на градежен материјал, намештај, производи од прега, 

галантериски производи и облекло, прехрамбени артикли  

кл. 42  професионални консултации во врска со третман на материите и 

трансформација на хемиските супстанци и производи произведени од нив, бои, 

препарати наменети за чистење, петролеумски производи, фармацевтски производи, 

електротехнички производи, хартија, канцелариски материјал, пластичен материјал, 

градежен материјал, намештај, производи од прега, галантериски производи и 

облекло, прехрамбени артикли  

(111) 3431 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 9  телевизори, прибор за камера за индустриска телевизија, радиоприемници, 

радиоприемници, прибор за радио телефони, на пример за преносни радио-

телефонски апарати, примопредаватели, автоматски авионски усмерувачи, 

електрични грамофони, стереофронски звучни апарати, апарати за магнетно снимање 
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и репродуцирање на звукот, електрични дувалки, електрични апарати за 

кондиционирање на воздухот, електрични вентилатор, електрични ладилници, 

електрични разладувачи на вода, електрични правосмукалки, електрични машини за 

перење, електрични пегли, електрични бријачи, електрични покривки, електрични 

греачи за нозе, електрични загрејувачи 

 

електрични шпорети, електрични печки, електрични пржачи на леб, електрични скари, 

електрични лонци, електрични ѓезвиња, електрични лонци за готвење на ориз, 

електрични миксери, електрични соковници 

 

осцилоскопи, осцилатори 

 

електрични црпалки 

 

електрични составни делови како што се кондензатори, променливи отпорници, 

термоотпорници, транзистори, фототранзистори, диоди, термоелементи 

 

суви батерии 

 

флуоресцентни светилки  

(111) 4643 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 32  пиво, светло пиво и лежак, минерални и соди води како и други безалкохолни 

пијалоци, сирупи и други препарати за изработка на пијалоци  

(111) 2918 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 30  пица  

кл. 43  хотелски и мотелски услуги   

(111) 2909 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, екстракти од месо, конзервирано, сушено и варено 

овошје и зеленчук, желе, џемови, јајца, млеко и млечни производи, масло и масти за 

јадење, конзерви, туршии  

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

од жито, леб, бисквити, колачи, слатки, бомбони, сладолед, мед, сируп од меласа, 

квасец, прашок за печење, сол, сенф, бибер, оцет, сосови, зачини, мраз  

кл. 42  ресторански услуги  

(111) 2911 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  
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кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, екстракти од месо, конзервирано, сушено и варено 

овошје и зеленчук, желе, џемови, јајца, млеко и млечни производи, масло и масти за 

јадење, конзерви, туршии  

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

од жито, леб, бисквити, колачи, слатки, бомбони, сладолед, мед, сируп од меласа, 

квасец, прашок за печење, сол, сенф, бибер, оцет, сосови, зачини, мраз  

кл. 43  хотелски и мотелски услуги   

(111) 7956 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 3   производи за нега на коса, имено, шампони, кондиционери, спрејови, креми, 

гелови, боја за коса и препарати за виткање на косата, препарати за длабински 

кондиционерски третмани, третмани со топло масло, препарати за закрепнување и 

течни сапуни за тело  

(111) 11671 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 1  хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, сурови 

пластични материи, вештачки синтетички смоли; вештачки ѓубриња, смеши за гаснење 

пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи наменети за 

конзервирање прехрамбени стоки, материи за штавење и адхезиви (лепливи материи) 

наменети за индустријата 

кл. 2  бои, глазури, 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 употреба во сликарството и декоратерството, за 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 и препарати за нега на забите 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински 

цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; 

фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; 

средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди 

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за 

шиење 

кл. 17  каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив што не се опфатени 

со другите класи, полуфабрикати од пластични материи, листови, плочи и шипки од 

пластични материи, материјали за подлошки, за затнување и за изолација, свитливи 

неметални цевки 

   

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, брашно и производи од жито, леб, 
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сладолед, кекси, бомбони, мед, сируп од 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 од живи 

билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад  

(111) 11854 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 34  запалки за пушачи, кибрити, пепелници 

(111) 11493 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 34   

запалки за пушачи, кибрити, пепелници  

(111) 11497 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 34  запалки за пушачи, кибрити, пепелници  

(111) 11494 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 34  запалки за пушачи, кибрити, пепелници  

(111) 11538 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 9  aпарати за снимање, трансмисија или репродукција на звук или слики; продукти 

за аудио технологија, динамички процесори, составувачи, микрофони, процесори за 

ефекти, процесори за звук, производи за аудио, сигнални уреди, сигнални процесори, 

сигнални трансформатори, слушалки, активни помагачки кутии, исправувачи на звук, 

обртометри, звучници, системи за гласно зборување и разгласи, студио монитори, 

слушалки, звучници за инструменти, звучници за гитара, звучници за бас, звучници за 

тастатура, составни елементи за звучници за интрументи, мешани составни елементи и 

конзоли, професионални системи за осветлување, инструменти за ди-џеи, микрофони 

и друга стока вклучена во оваа класа  

(111) 13507 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 9  апарати и инструменти електрични, електронски, оптички, за вагање, мерење, 

сигнализација, контрола (инспекција) и настава ( вклучени во класата 9); апарати за 

снимање, пренос, производство и репродукција на звук, слика или податоци; 

машински-читливи носачи на податоци; автоматски машини и механизми за апарати 

што се покренуваат со пара или со жетон; регистар каси, сметачки машини, опрема за 
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обработка на податоци и компјутери  

кл. 16  хартија, картон и производи од нив (вклучени во класата 16); печатени работи; 

печатени и/или жигосани, франкирани карти изработени од картон или пластика; 

книговезачки материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за 

канцелариска или куќна употреба; уметнички материјали; четки и четкички за 

фарбање, боење и цртање; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен 

мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за 

пакување (вклучени во класата16); печатарски букви; клишеа  

кл. 35  огласување; водење работи; деловно управување; канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; парични (монетарни) работи; работи врзани 

за недвижности  

кл. 38  телекомуникации, дистрибуција и изнајмување опрема за телекомуникации, 

вклучително истата за радио и телевизија  

кл. 41  образовни услуги; подготвување обука, разонода; спортски и културни 

активности; издавање и објавување книги, весници и друг печатен материјал, како и 

соодветни електронски медиуми (вклучително ЦД-РОМ и ЦД-а)  

кл. 42  компјутерско програмирање; дизајн и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер; услуги од бази на податоци, имено, изнајмување или временски пристап за 

работа со бази на податоци, како и собирање и испорака на податоци, вести и 

информации; изнајмување опрема за обработка на податоци и компјутери; 

проектирање и планирање телекомуникациска 

опрема, планирање технички проекти  

(111) 13509 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 9  апарати и инструменти електрични, електронски, оптички, за вагање, мерење, 

сигнализација, контрола (инспекција) и настава ( вклучени во класата 9); апарати за 

снимање, пренос, производство и репродукција на звук, слика или податоци; 

машински-читливи носачи на податоци; автоматски машини и механизми за апарати 

што се покренуваат со пара или со жетон; регистар каси, сметачки машини, опрема за 

обработка на податоци и компјутери  

кл. 16  хартија, картон и производи од нив (вклучени во класата 16); печатени работи; 

печатени и/или жигосани, франкирани карти изработени од картон или пластика; 

книговезачки материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за 

канцелариска или куќна употреба; уметнички материјали; четки и четкички за 

фарбање, боење и цртање; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен 

мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за 

пакување (вклучени во класата16); печатарски букви; клишеа  

кл. 35  огласување; водење работи; деловно управување; канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; парични (монетарни) работи; работи врзани 

за недвижности  

кл. 38  телекомуникации, дистрибуција и изнајмување опрема за телекомуникации, 

вклучително истата за радио и телевизија  
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кл. 41  образовни услуги; подготвување обука, разонода; спортски и културни 

активности; издавање и објавување книги, весници и друг печатен материјал, како и 

соодветни електронски медиуми (вклучително ЦД-РОМ и ЦД-а)  

кл. 42  компјутерско програмирање; дизајн и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер; услуги од бази на податоци, имено, изнајмување или временски пристап за 

работа со бази на податоци, како и собирање и испорака на податоци, вести и 

информации; изнајмување опрема за обработка на податоци и компјутери; 

проектирање и планирање телекомуникациска 

опрема, планирање технички проекти  

(111) 13511 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 9  апарати и инструменти електрични, електронски, оптички, за вагање, мерење, 

сигнализација, контрола (инспекција) и настава ( вклучени во класата 9); апарати за 

снимање, пренос, производство и репродукција на звук, слика или податоци; 

машински-читливи носачи на податоци; автоматски машини и механизми за апарати 

што се покренуваат со пара или со жетон; регистар каси, сметачки машини, опрема за 

обработка на податоци и компјутери  

кл. 16  хартија, картон и производи од нив (вклучени во класата 16); печатени работи; 

печатени и/или жигосани, франкирани карти изработени од картон или пластика; 

книговезачки материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за 

канцелариска или куќна употреба; уметнички материјали; четки и четкички за 

фарбање, боење и цртање; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен 

мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за 

пакување (вклучени во класата16); печатарски букви; клишеа  

кл. 35  огласување; водење работи; деловно управување; канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; парични (монетарни) работи; работи врзани 

за недвижност  

кл. 38  телекомуникации, дистрибуција и изнајмување опрема за телекомуникации, 

вклучително истата за радио и телевизија  

кл. 41  образовни услуги; подготвување обука, разонода; спортски и културни 

активности; издавање и објавување книги, весници и друг печатен материјал, како и 

соодветни електронски медиуми (вклучително ЦД-РОМ и ЦД-а)  

кл. 42  компјутерско програмирање; дизајн и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер; услуги од бази на податоци, имено, изнајмување или временски пристап за 

работа со бази на податоци, како и собирање и испорака на податоци, вести и 

информации; изнајмување опрема за обработка на податоци и компјутери; 

проектирање и планирање телекомуникациска 

опрема, планирање технички проекти  

(111) 14181 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  
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кл. 3  козметика и мириси за лична употреба  

кл. 14  накит и часовници  

кл. 18  рачни чанти, чанти за преку рамо, мали чанти, рачни торби, паричници, ранци, 

торбички за појас, поштарски торби, несесери, тоалетни торбички, багаж, чадори  

кл. 25  женска облека, особено здолништа, куси панталони, панталони, фармерки, 

капри панталони, панталони со прерамки, фустани, поло маици, плетени и волнени 

блузи, блузи, маици со куси ракави, џемпери, џемпери на закопчување, горни маички, 

маици со прерамки, долни маици, корсети, јакни, палта, блејзери, дождовни јакни, 

долни тренерки, горни тренерки, блузи, комбинезони, ракавици, ракавици без прсти, 

шалови; трикотажа, особено чорапи, доколенки, хулакопки; обувки и капи; машка 

облека, особено панталони, фармерки, кошули, маици со куси ракави, костуми, јакни, 

палта, џемпери, куси панталони, долни тренерки, горни тренерки и обувки  

кл. 35  услуги на продавница на мало за облека и додатоци на облеката  

(111) 14597 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(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; 

опрема и компјугери за обработка на податоци; уреди за сметање, опрема и компјутери 

за обработка на податоци; снимени и неснимени носачи на податоци (се додека се 

вклучени во класата 9); 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  oгласување и рекламирање; деловно управување;     комерцијална 

администрација; прибирање, систематизација, собирање (компилациjа) и економска 

анализа на податоци и информации во компјутерски бази на податоци; услуги на 

продажба на мало (исто така по пат на интернет и други комуникациски мрежи), во 

однос на стоките од класите 9 и 16 

кл. 36  oсигурување; финансиски работи; парични работи; услуги на управување со 

недвижности  

кл. 37  изградба; услуги на поставување ; услуги на поправки на компјутерска и 

телекомуникациска опрема  

  

кл. 38  телекомуникации; новински агенции; изнајмување    телекомуникациска опрема; 

услуги на информирање за телекоминикации  

кл. 42  научни  и  технолошки  услуги  како  и  составни  услуги   на  истражување  и 
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концепција; услуги на индустриски анализи и истражувања; концепција и развој на 

компјутерски хардвер, софтвер и база на податоци; услуги на одржување на софтвер; 

услуги на техничко консултирање; услуги на чување електронски податоци; 

изнајмување опрема за обработка на податоци; услуги на дизајнирање веб страници за 

други   

кл. 45  услуги на лиценцирање на индустриската сопственост  

(111) 16265 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 12  автомобили, вагони, камиони, комбиња, арни возила, возила за спортска 

употреба, автобуси, возила за рекреација (RV), спортски коли, тркачки коли, камиони, 

виљушкари, шлепери (трактори), и нивни структурни и содветни делови; трактори; 

аларми против кражби на возила; лепливи гумени парчиња за поправка на цевки или 

гуми; сите опфатени со интернационалната класа 12  

(111) 15688 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(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; изнајмување опрема за телекомуникации; 

информации за телекомуникации  

кл. 42  научни и технолошки услуги и истражување и дизајнирање врзано за истото; 
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индустриска анализа и услуги на истражување; дизајн и развој на компјутерски 

хардвер, софтвер и база на податоци; одржување на софтверот; технички 

консултации; услуга на потхранување електронски податоци; изнајмување опрема за 

обработка на податоци; дизајнирање веб- (web) страници за други  

кл. 45  лиценцирање на право од индустриска сопственост  

(111) 18436 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања  

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) 18437 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања  

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) 18887 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 5  фармацевтски производи  

(111) 19101 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни екстракти; конзервиран, замрзнат, исушен и 

варен зеленчук и овошје, желеа, 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 

направени од житарици, леб, колач и слатки, пијалоци; мед, меласа; квасец, прашок за 

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

(111) 19225 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 5  препарати за уништување  бактерии, фунгициди, хербициди, пестициди  

(111)  

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  
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