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AP	 -	Afrikanska	regionalna	organizacija	za	industriska		 	 	 	
	 sopstvenost (ARIPO)

BX	 -	Biroto	na	Beneluks	za	`igovi	i	modeli

EA  -	Evroaziska	patentna	organizacija

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

EP	 -	Evropsko	patentno	biro	(EPO)

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

OA	 -	Afrikanska	organizacija	za	intelektualna		 		 	 	
	 sopstvenost	(OAPI)

WO	 -	Svetska	organizacija	za	intelektualna	sopstvenost	(WIPO)

GC -	Kooperativen	sovet	na	arapskite	zemji	vo	Zalivot

AD	 -	Andora
AE	 -	Zdru`enite	Arapski		 	

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

Republika
CG		-	Kongo
CH		-	[vajcarija
CI		 -	Bregot	na	slonovata		

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

Republika
DZ	 -	Al`ir

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

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

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

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

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

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

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

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

KODOVI NA ME\UNARODNI ORGANIZACII

KODOVI NA DR@AVITE SPORED STANDARDITE NA WIPO



GLASNIK, god. 16 - br.3, juni  2009, Skopje

Sodr`ina

 I.	 	 SLU@BENI	OBJAVI	..........................................................................	 1-262
	 	 	

	 	 	 			Oglasuvawe	za	ni{tovno	re{enie	za	priznavawe	na	pravo	na		
	 	 	 				industriska	sopstvenost	.....................................................................	 1	

	 	 	Patenti	......................................................................................................	 2-28	 	
	 	 				Pregledi....................................................................................................					 25-26	 	
	 								Promeni,	prenos,	prestanok	na	va`ewe	............................................					 27-28	 	
	 	 	Prijavi	na	ndustriski	dizajn	...............................................................	 29-34	 	
	 	 				Pregledi....................................................................................................	 34	 	
	 	 	Idustriski	dizajn	...................................................................................	 35-41	 	
	 	 				Pregledi....................................................................................................	 40	 	
	 		Prodol`uvawa	........................................................................................					 41

	 		Prijavi	na	trgovski	marki	...................................................................	 42-79

	 	 				Pregledi....................................................................................................	 75-79	 	
	 					Trgovski	marki	........................................................................................	 80-245		
	 		 				Pregledi....................................................................................................	 228-245	
	 	 				Prodol`uvawa,	promeni,	prenos,	prestanok	na	va`ewe	...............					 246-259

	 	 	Geografski	naziv	....................................................................................	 260

	 	 	Od	Registarot	na	zastapnici	i	promeni	............................................	 261	 	
	 	

 II.		 IZVESTUVAWA	....................................................................................	 262



DR@AVEN ZAVOD ZA INDUSTRISKA SOPSTVENOST

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

GLASNIK
god. 16 br.3, juni 2009

©2009
Dr`aven	zavod	za	industriska	sopstvenost

trimese~nik

za izdava~ot 
SAFET	EMRULI,	direktor

ureduva~ki odbor
OGWAN	BLAGOEV
IRENA	JAKIMOVSKA
SIM^O	SIMJANOVSKI

glaven urednik
SAFET	EMRULI

urednik
NADA	GALEVSKA

kompjuterska i grafi~ka obrabotka
DANIELA	MLADENOVSKA
ARJETON	UZAIRI

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



Glasnik 16/3 str. 2-28 juni 2009 Skopje   �

Patenti

I SLU@BENI OBJAVI

OGLASUVAWE ZA NI[TOVNO  RE[ENIE 
ZA PRIZNAVAWE NA PRAVO OD 
INDUSTRISKA SOPSTVENOST

Soglasno ~lenot 224 od Zakonot za indu–
striskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na 
Republika Makedonija” br.47/02 42/03 09/04) 
re{enieto za priznavawe na pravoto na indutriska 
sopstvenost  }e se oglasi za ni{tovno ako se utvrdi 
deka ne postoele uslovi predvideni so Zakonot za 
industriskata sopstvenost za priznavawe na toa 
pravo.

Predlog za oglasuvawe za ni{tovno re{enie za 
priznavawe na pravoto od industriska sopstvenost 
soglasno ~lenot 225 od Zakonot za industriskata 
sopstvenost mo`e da podnese zainteresirano 
lice javniot obvinitel ili Zavodot po slu`bena 
dol`nost.

Predlogot za oglasuvawe za ni{tovno 
re{enie za priznavawe na pravata od industriska 
sopstvenost mo`e da se podnese za seto vreme na 
traeweto na za{titata.
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PATENTI
Vo soglasnost so ~lenot 60 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika 
Makedonija” br. 47/02 42/03 09/04 Dr`avniot zavod za za{tita na industriska sopstvenost gi objavuva 
podatocite od re{enieto na patent.

Vo soglasnost so ~lenot 52 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika 
Makedonija” br. 47/02 42/03 09/04 so denot na objavuvaweto na podatocite od re{enieto na patent i 
apstraktot so nacrt ako go ima patentot se priznava i se zapi{uva vo registarot na patentite. 

Vo soglasnost so ~lenot 58 i ~lenot 60 stav 3 od ZIS (“Slu`ben vesnik na Republika Makedonija br. 
47/02 42/03 09/04) kon podatocite na re{enieto vrz osnova na dokaz za potpolno ispituvawe se objavuva 
prvoto patentno barawe.

Vo soglasnost so ~lenot 2 od odredbite koi va`at pri pro{iruvawe na evropskite patenti (“Slu`ben 
vesnik na Republika Makedonija br. 49/97) DZIS go objavuva sekoe barawe za pro{iruvawe vo najkus 
mo`en rok dokolku e platena propi{anata taksa.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za patenti (WIPO standard ST.9). Za specifi~nite podatoci 
koi ne postojat vo INID vovedeni se dopolnitelni kodovi.

(11)  Registarski broj na dokumentot

(13)  Vid na dokumentot:

 A-patent A1-patent so dokaz

 A2-dopolnitelen patent

 T1-prevod na patentni barawa za priznaen evropski patent

 T2-odr`uvawe na evropski patent so izmeneti patentni barawa

(21)  Broj na prijavata    

(22)  Datum na podnesuvaweto

(23)  Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo

(30)  Pravo na prvenstvo: datum dr`ava broj

(45)  Data na objavuvawe

(45)   Objava na prvi~nite patentni barawa

(51)  Kod po Me|unarodnata klasifikacija na patenti (MKP)   

(54)  Naziv na pronajdokot

(56) Citirani dokumenti

(57)  Apstrakt ili patentno barawe

(60) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ 

 (datum na prijavuvaweto ex- YU broj na prijavata

 godina  ex- YU  broj na patentot) 

(61)  Broj na osnovnata prijava

(62)  Broj na prvobitnata prijava

(72)  Pronajduva~ (i)

(73)  Nositel na pravoto na patentot

(74)  Zastapnik

(86) Me|unarodna (PCT) prijava (datum na podnesuvawe dr`ava broj na PCT prijavata)

(87) Objavuvawe na Me|unarodna (PCT) prijava; (datum na objavuvaweto objaven  broj - WO)

(96) Me|unarodna (EP) prijava (datum na objavuvaweto dr`ava broj na ER prijavata)

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

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(5�)	 B	29C	70/82,	 (��) 902804
 E 0�B �/�4 (��)	 А
(��)  �007/5 (��) 05/0�/�007
  (45) �0/06/�009
(7�)	 BRABENDER,	UDo
	 Bleddiner Str.��, 0650� Globig, DE
(74)	 БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  ул.”Јани Лукровски” 

5/1/32, 1000, Скопје
(54) ПРОПИЛЕНСКА	 ПЛОЧА	 СО	 ВМЕТНАТА	

ЧЕЛИЧНА	МРЕЖА

(57) Пропиленска плоча која се користи за поставување 
препрека од високи водостои за намалување 
на деформациите кои се јавуваат од напрегање 
при нејзина употреба е зајакната со поставување 
челична мрежа. Поставувањето на челичната 
мрежа се врши од двете страни  на плочата   и   
овозможува   неколкукратно   зголемување   на   
крутоста   на пропиленските плочи.

902804
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(5�) E	04H	6/18	 (��)	 902792
	 	 (��)	 А
(��)  �007/49	 (��) 06/0�/�007
  (45) �0/06/�009
(7�)	 СУШЕВСКИ,	РИСТО
 ул.”Ванчо Велев” бр.3 - Штип, MK
(72) СУШЕВСКИ, Ристо
(54)	 РОТАЦИОНЕН	ПАРКИНГ	МОДУЛ

(57) Ротациониот паркинг-гаражен модул (X) има 
конструктивна форма на осмострана призма или 
цилиндер.

 Во вертикалната комуникација (Ф) се поставува 
возилото (В) кое се транспортира до бараниот 
ротационен паркинг-гаражен модул (X) Во него 
ротират околу вертикален столб(С) платформите 
(А) и (Б) со бараниот бокс (Y) до позиција влез 
на возилото (В) се вклучува механизмот (М) 
за преземање на возилото (В) и го внесува во 
боксот (Y). Обратно: бараниот бокс (Y) заедно 
со платформата (А) и (Б) и возилото (В) ротират 
до позиција излез на возилото(В), се вклучува 
механизмот (М) за преземање на возилото(В) и го 
внесува во вертикалната комуникација (Ф) која го 
транспортира до излезната позиција.

902792
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(5�) C	04B	24/42,	 (��) 902794
 B ��B �8/00,  (��) А
 C 04B �6/�0,  (��) �0/0�/�007
 ��/00, �5/00,  (45) �0/06/�009
 C 08L 8�/00, 8�/�6 
(��)  �007/�06  
(7�) СРЕЌКО	СТЕФАНОВИЌ
 ул.”Антон Ашкерц” бр.17, YU
(74) СИМОНОВСКИ ДРАГАН, адвокат ул. ‘’Пајко 

Маало’’ бб, 1000, Скопје 
(54) ПОСТАПКА	ЗА	ПРОИЗВОДСТВО	НА	ЦИГЛАРСКИ	

ПРОИЗВОДИ	 СО	 ДОДАТОК	 НА	 СИЛИКОНСКИ	
ПРЕПАРАТИ

(57) Постапката за производство на цигларски 
производи со додаток на силиконски препарат, 
при што како основна суровина се зема било која 
глина или некој друг вид  суровина која се користи 
во производството на цигларски производи, и 
обработка според вообичаената технолошка 
постапка.

	 Новина во овој пронајдок е употребата на специјален 
силиконски препарат (трговски назив: „CALOXAN”) 
кој се додава во количина до 3 мас.% на сува 
материја од која се произведуваат цигларските 
производи, со што се постига суровиот отресок 
да се суши на собна температура, да се намали 
температурата на печење 500°С до 700°С (во 
класичните постапки на печење температурата се 
движи од 950°С до 1250°С). Исто така значително 
се скратува времето на печење и изнесува 4 часа 
(во класичните постапки истото изнесува од 36 до 
48 часа).

 Ваквата постапка на производство на цигларски 
производи доведува до значителна заштеда на 
енергија, намалување на времето потребно за 
производство, како и до намалување на трошоците 
за транспорт, а готовиот производ ги задоволува 
пропишаните стандарди.

902794
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(5�) А	61Г	15/14 (��) 902799
  (��) А
(��)  �007/�95 (��) �7/07/�007
  (45) �0/06/�009
(30) П-2007/295  27/07/2007  MK
(7�) Звонко	Џокиќ	and	
	 м-р	БРАНЃОЛИЦА,	Влахо
 ул.”Борка Талевски” бр.12  1000 Скопје, MK and 

ул.Иво Рибар-Лола бр.35/7, Скопје, MK
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  ул.”Јани Лукровски” 

5/1/32, 1000, Скопје
(72) Звонко Џокиќ and 
 м-р БРАНЃОЛИЦА, Влахо

(54) SCREEN	 SAVER-И	 НАМЕНЕТИ	 ЗА	
ПОСТИГНУВАЊЕ	 ОПРЕДЕЛЕНО	 ПОЗИТИВНО	
ПСИХОЛОШКО	 ВЛИЈАНИЕ	 И	 ПОСТАПКА	 ЗА	
НИВНО	ДОБИВАЊЕ

(57) Предметниот пронајдок опфаќа постапка за 
изработка на ѕсreen ѕаvеr при што со обработка 
на фотографии и звуци се потенцираат 
нивните определени психолошки и сугестивно 
асоцијативни дејства согласно влијанието што 
сака да се постигне. Обработените звуци и 
фотографии подразбираат претоп или тртанзиција 
на динамични кадри.

902799
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(5�)	 F	24C	15/08, �5/�0 (��) 902803
  (��) А
(��)  �007/��� (��) �5/08/�007
  (45) �0/06/�009
(30) П- 2007/312  15/08/2007  MK
(7�) Левковски	Никола
 ул. „Георги Димитров” 48/2-3  1000, Скопје, MK
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  ул.”Јани Лукровски” 

5/1/32, 1000, Скопје
(72) Левковски Никола
(54) ШПОРЕТ,			КУЈНСКИ					ЕЛЕМЕНТ		СО		СПЕЦИ–

ФИЧНА	ПОСТАВЕНОСТ	НА	ЕЛЕМЕНТИТЕ

(57) Пронајдокот „Кујнски елемент со специфична 
поставеност на вградни елементи од шпорет” 
се карактеризира со тоа што се состои од 
рерна (1), на којашто со посебен елемент за 
прицврстување (4) е поставена плочата со рингли 
(2), (3). Рерната (1) е поставена на ногалки тип 
1 (5) со дим. 10-15см, а на плочата со рингли од 
страната паралелна со онаа која е прицврстена 
на рерната се прицврстени ногалки тип 2 (6) со 
дим. 70-75см. Така настанува распределба на 
силите и се овозможува постигнување поголема 
стабилност на целата конструкција.

902803
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(5�) E	04C	1/34,	�/40,  (��) 902801
 F �6S �/00 (��) А
(��)  �007/��6 (��) �4/08/�007
  (45) �0/06/�009
(30) П- 2007/326  24/08/2007  MK
(7�) Нелковски	Веле
 ул. Михаил Чаков бр. 9-2/23 Скопје, MK
(72) Нелковски Веле
(54) ГРАДЕЖНИ	ЕЛЕМЕНТИ	ЗА	БРЗА	ГРАДБА
(57) Градежни елементи за брза градба претставува 

патентно решение кое во основа го решава 
спојувањето на материјалот за исполна на ѕидната 
површина, а во исто време и нејзино поврзување 
со носачките констуктивни елементи (столбови 
и греди). Конструираниот оригинален склоп на 
геометриски форми кои ги имаат градежните 
перфабрикатни елементи овозможува спој 
помеѓу два и повеќе елементи и без употреба 
на врзни средства (малтери, лепила, штрафови 
и сл), постигнувајќи неделива монолитна врска. 

Истовремено овозможува изведба на окна 
за столбови, врати и прозорци постигнувајќи 
вклештеност на елементите кои во системот -
констукцијата делуват како една целина-кутија со 
што се зголемува издржливоста на системот на 
разни потреси. Може да се примени за   изградба 
на станбени и деловни објекти, разни потпорни и 
украсни ѕидови, жардињери, покриени и откриени 
канали и сл, а сé на сосема поинаков начин на 
градба. Примената на ова патентно решение - овие 
градежни елементи овозможува скратување на  
фазите на градба, со тоа скратување и на времето 
за градба, (ја поедноставува и забрзува градбата), 
дава можност за максимална термичка и звучна 
изолација, поставувањето на инсталациите е без 
разорување на ѕидните површини. Генерално 
го подобрува квалитетот на градба со тоа и 
квалитетот на домување, а истовремено ја 
поевтинува градбата. Инаку ова патентно решение 
на спој помеѓу два и повеќе елементи може да се 
примени и во развој на систем на детски играчки.  

902801
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(5�)	 A	43D	3/00, 65/00, 8/00 (��) 902805
  (��) А
(��)  �007/�65 (��) �6/09/�007
  (45) �0/06/�009
(30) USA 11/554564  30/10/2006  US
(7�) Chen	Ming-Te
 No.2, Lane334, San-Fon Road, Fon-Chou City, 

Taichung Hsien,  Taiwan R.O.C., TW
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  ул.”Јани Лукровски” 

5/1/32, 1000, Скопје
(72) Chen Chuang-Chuan
(54) ПОСТАПКА	ЗА	ИЗРАБОТКА	НА	ОБУВКИ
(57) Со постојниот пронајдок е реализирана постапка 

со којашто се овозможува спојување на лицето 
и ѓонот, којшто содржи: лице, коешто содржи 
страничен дел на лицето и долен дел на лицето; 

средно спојувачко средство, коешто содржи прва 
рамнина која го опфаќа споменатиот страничен 
дел на лицето, втора рамнина којашто е споена 
со споменатата прва рамнина и се простира 
нанадвор, трета рамнина којашто е споена со 
споменатата втора рамнина и се простира надоле, 
и четврта рамнина којашто е споена со споменатата 
трета рамнина и се простира навнатре, пришто 
споменатата втора рамнина има множество на 
отвори; и ѓон кој го опфаќа споменатото средно 
спојувачко средство и споменатиот долен дел на 
лицето, пришто материјалот којшто го формира 
споменатиот ѓон го исполнува зазорот помеѓу 
споменатата четврта рамнина од споменатото 
средно спојувачко средство и споменатиот 
долен дел на лицето и споменатите отвори во 
споменатата втора рамнина.

902805
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(5�) B	28B	1/00,		 (��) 902796
 B ��C 9/00,  (��) А
 C 04B �5/00 (��) ��/��/�007
(��)  �007/5�5 (45) �0/06/�009
(7�) Трајко	Николов
 ул. Ката Поцкова 110 2/1 Струмица, MK
(72) Трајко Николов
(54) ВАЛЦИ	 ЗА	 МЕЛЕЊЕ	 	 ЗЕМЈА	 ВО	 КЕРАМИЧ–

КАТА	ИНДУСТРИЈА

(57) Со пронаоѓањето на новите валци се успеа 
да се реши проблемот со кој сите фабрики во 
керамичката индустрија многу по ретко ги менуват 
валците што бара доста специализирани луѓе 
како и голем застој во работењето на фабриката. 
Со воведувањето на новите валци се реши 
проблемот со балансирањето на истите.Со 
тоа се доби мелењето на земјата да е многу по 
добро како во квалитет така и во квантитет кој 
во понатамоношниот процес на обработката 
овозможува и по добар краен-финален производ-
тули за градежната индустрија.

902796
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PREGLED PO NOSITELI NA objavENI PATENTI

(73)  nositel na pravoto na patent
(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) 
(11,13)  registarski broj na dokumentot vid na dokumentot

pregledi

PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE 

(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) 
(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) - osnoven
(11,13)  registarski broj na dokumentot, vid na dokumentot

 (51) (51) osnoven (11,13)  (51)  (51) osnoven (11,13)

Pregledi

A43D3/00 A43D3/00           902805A
A43D65/00 A43D3/00           902805A
A43D8/00 A43D3/00           902805A
A61A15/14 A61A15/14           902799A
B22C9/00 B28B1/00           902796A
B28B1/00 B28B1/00           902796A
B29C70/82 B29C70/82           902804A
B32B18/00 C04B24/42           902794A
C04B24/42 C04B24/42           902794A
C04B26/30 C04B24/42           902794A
C04B33/00 C04B24/42           902794A

C04B35/00 C04B24/42          902794A
C04B35/00 B28B1/00          902796A
C08L83/00 C04B24/42          902794A
C08L83/16 C04B24/42          902794A
E02B3/14 B29C70/82          902804A
E04C1/34 E04C1/34          902801A
E04C2/40 E04C1/34          902801A
E04H6/18 E04H6/18          902792A
F16S3/00 E04C1/34          902801A
F24C15/08 F24C15/08          902803A
F24C15/30 F24C15/08          902803A

(7�)    	Chen	Ming-Te 
(51)      A 43D 3/00, 
            65/00, 8/00                   (��,��) 90�805

            Трајко	Николов 
            B �8B �/00, 
            B ��C 9/00, 
            C 04B �5/00                            90�796

												BRABENDER,	Udo 
            B �9C 70/8�, 
            E 0�B �/�4 90�804

												СРЕЌКО	СТЕФАНОВИЌ 
            C 04B �4/4�, 
            B ��B �8/00, 
            C 04B �6/�0, 
            ��/00, �5/00, 
            C 08L 8�/00, 8�/�6 90�794

												Нелковски	Веле 
            E 04C �/�4, �/40,                     
            F �6S �/00 90�80�

(7�)     СУШЕВСКИ,	Ристо 
(51)     E 04H 6/18                     (��,��) 90�79�

            Левковски	Никола 
            F �4C �5/08, �5/�0 90�80�

            Звонко	Џокиќ	and	
												м-р	БРАНЃОЛИЦА,	Влахо 
            А 61Г 15/14 902799
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902797

(5�) A	61K	39/116,  (��) 902797
 A 61P 31/04 (13) Т1
(��)  �007/5� (��) 08/0�/�007
  (45) �0/06/�009
(30) 19990353617  15/07/1999  US
(96) 11/07/2000 EP00945494.3
(97) 07/02/2007 EP1200122
(7�) Sanofi	Pasteur	Limited
 1755 Steeles Avenue West, Toronto, Ontario M2R 

3T4, CA
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4 

П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(72) KLEIN, Michel,H.; 
 LOOSMORE, Sheena, M.; 
 YANG, Yan-Ping and 
 SASAKI, Ken

(54) ПОВЕЌЕКОМПОНЕНТНА	ВАКЦИНА	ЗА	ЗАШТИ–
ТА	ОД	 ЗАБОЛУВАЊЕ	 КОЕ	 Е	 ПРЕДИЗВИКАНО	
ОД	 ХЕМОФИЛУС	 ИНФЛУЕНЦА	 И	 МОРАКСЕЛА	
КАТАРАЛИС

(57) 1. Повеќевалентен имуногенски состав за 
пренесување заштита врз домаќин против 
заболување кое е предизвикано и од Хемофилус 
инфлуенца и од Мораксела катаралис, назначен 
со тоа што:

 - најмалку четири различни антигени опфаќаат 
најмалку еден антиген од Хемофилус инфлуенца 
и најмалку еден антиген од Мораксела катаралис, 
од коишто антигени најмалку три се адхезини, 
а од наведените адхезини најмалку еден е од 
Мораксела катаралис. 

 Има уште 18 патентни барања.
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(5�) H	04L	27/18 (��) 902807
  (��) Т1
(��)  �007/65 (��) �9/0�/�007
  (45) �0/06/�009
(�0) �000000�086  �6/08/�000  ES
(96) 27/04/2001 EP01925586.8
(97) 13/12/2006 EP1311095
(7�) Diaz	Fuente,	Vicente
 Calle Pedro Sarmiento de Gamboa, 3-2 B  28805 

Alcala de Henares(Madrid), ES
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-

13, 1000, Скопје
(54) МЕТОДА	 ЗА	 НУМЕРИЧКА	 КОМУНИКАЦИЈА	

СО	 ШИРОК	 СПЕКТАР	 ПО	 ПАТ	 НА	 GOLAY	
МОДУЛАЦИЈА	 НА	 КОМПЛЕМЕНТАРНИ	
СЕКВЕНЦИИ

(57) 1. Метода за нумеричка комуникација користејќи 
сигнал со Golay модулација на комплемен-
тарни секвенции со широк опсег, во која метода 
податоци од бинарен влез, кога се испраќаат, се 
подложуваат на групирање во ŋ групи од m=log2A 
битови, амплитудна модулација со А амплитуди, 
проширување на спектрите за ŋ парови на 
Golay комплементарни секвенци, модулација 
преку N-PSK модулација, пренесување преку 
канал за комуника-ција; кога се примаат, фазна 
демодулација, конволуција со соодветни Golay 
комплемен-тарни секвенции, амплитудна 
демодулација, и формирање на оригиналните 
податоци. 

 Има уште 6 патентни барања.
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902808

(5�) C	12N	15/12,	 (��) 902808
 A 61K 31/70,  (��) Т1
 �8/�7, �9/�95,  (��) �0/05/�007
 C 07K 14/705, 16/28,  (45) �0/06/�009
 C 12N 1/21, 
 �5/��, 5/�0, 
 G 01N 33/50, 
 ��/577, ��/68  
(��)  �007/�90 
(30) 19970842842  16/04/1997  US; 
 19970880855  23/06/1997  US 
 and 19980052521  30/03/1998  US
(96) 15/04/1998 EP 98918244.9
(97) 30/05/2007 EP 0975754 
(7�) Amgen	Inc.,
 One Amgen Center Drive  Thousand Oaks, California  

91320-1799, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-

13, 1000, Скопје
(72) BOYLE, William, J.

(54) ВРЗУВАЧКИ	 ПРОТЕИНИ	 И	 РЕЦЕПТОРИ	 НА	
ОСТЕОПРОТЕГЕРИН

(57)  1. Употреба на антитело како модулатор на 
врзувачки протеин на остеопротегерин (OPGbp) 
при добивањето на медикамент за спречување или 
третирање болест на коските назначена со тоа 
што антитело или негов фрагмент е антагонист 
кој се врзува за OPGbp од Сликите 4А-Ф (SEQ ID 
NO:4). 

 Има уште 12 патентни барања.
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(5�) C	07D	401/04,  (��)	 902809
 A 61K 31/454,  (��) Т1
 A 61P 25/00,  (��) �0/05/�007
 C 07D ���/64, 40�/�4 (45) �0/06/�009
(��)  �007/�9�
(30) 20020427381P  18/11/2002  US; 
 20030460278P  03/04/2003  US; 
 20030488488P  17/07/2003  US and 
 20030714066P  13/11/2003  US
(96) 17/11/2003 EP 03789796.4
(97) 04/04/2007 EP 1562932 
(73) EURO-CELTIQUE S.A.,
 122, Boulevard de la Petrusse,  2230 Luxembourg,, 

LU
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-

13, 1000, Скопје
(72) CHEN, Zhengming,
(54)	 ДЕРИВАТИ	НА	4-ТЕТРАЗОЛИЛ-4-ФЕНИЛПИПЕ–

РИДИН	ЗА	ТРЕТИРАЊЕ	БОЛКА
(57) 1. Соединение со формулата (Iа) или (Iб):

 
 

 или негова фармацевтски прифатлива сол, 
назначено со тоа што:

 Ar� е -C�-C8 циклоалкил, фенил, нафтил, антрил, 
фенантрил или -(5- до 7-член) хетероарил, секој 
е несупституиран или супституиран со една или 
повеќе R� групи;

 Ar� е фенил, нафтил, антрил, фенантрил или -(5- 
до 7-член) хетероарил, секој е несупституиран 
или супституиран со една или повеќе R� групи;

 G е -H, -L-(CH�)nCO�R4, -L-(CH�)nR5, -(C�-C5 
алкилен)CO�R4, или -(C�-C5 алкилен)R5;

 L = -C(O)-, -SO�- или -SO-;
 R� = H, -C(O)NH�, -C(O)NHOH, -CO�R4, -CHO, -CN, 

-(C�-C4 алкил), -C(O)NH(C�-C4 алкил), -C(O)N(C�-C4 
алкил)�;

 R� и R� се секој независно -халоген, -C�-C� алкил, 
-O(C�-C� алкил), -NH(C1-C3 алкил) или -N(C�-C� 
алкил)�;

 R4 = -H, -C�-C�0 алкил, -CH�O(C�-C4 алкил), -
CH�N(C�-C4 алкил)�, или -CH�NH(C�-C4 алкил);

 R5 = -NH�, -NHSO�R4, -C(O)NH�, -C(O)NHOH, -
SO�NH�, -C(O)NH(C�-C4 алкил), -C(O)N(C�-C4 
алкил)�, -SO�NH(C�-C4 алкил), -SO�N(C�-C4 алкил)�,  
-H, -OH, -CN, -C�-C8 циклоалкил, фенил, нафтил, 

антрил, фенантрил, или -(5- до 7-член) хетероарил, 
секој е несупституиран или супституиран со една 
или повеќе R� групи;

 m = цел број во опсег од 0 до 4;
 n = цел број во опсег од 1 до 4;
 p = 0 или 1;
 q = цел број во опсег од 0 до 3; и
 r = цел број во опсег од 1 до 6. 
 Има уште 27 патентни барања.
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902789

(5�) A	61K	38/24,  (��) 902798
 A 61P 15/00 (��) Т1
(��)  �007/�94 (��) 0�/06/�007
  (45) �0/06/�009
(30) 20030102303  25/07/2003  EP and 
 20040100760  26/02/2004  EP
(96) 23/07/2004 EP 04766306.7
(97) 02/05/2007 EP 1673105
(7�) LABORATOIRES	SERONO	S.A.
 Zone Industrielle de l’Ouriettaz  1170 Aubonne, CH
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ   

бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, 
Скопје

(72) DE LEO, Vincenzo and 
 LA MARCA, Antonio

(54) УПОТРЕБА	 НА	 ФОЛИКУЛО	 СТИМУЛИРАЧКИ	
ХОРМОН	ЗА	РЕДУКЦИЈА	НА	СПЕРМАТОЗОМСКА	
ХРОМОЗОМСКА	АБЕРАЦИЈА	КАЈ	МАЖИТЕ

(57) 1. Употреба на супстанција избрана од фоликул 
стимулирачки хормон (ФСХ) и ФСХ варијанта за 
изготвување на фармацевтска композиција за 
третман и/или редукција на хромозомски измени 
на гамет кај машкиот пол. 

 Има уште 10 патентни барања.
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(5�)	 A	61K	31/4196, ��/56,  (��) 902800
 A 61P 15/08 (13) Т1
(��)  �007/�95 (��) 04/06/�007
  (45) �0/06/�009
(30) 20010284178P  17/04/2001  US
(96) 17/04/2002 EP 02717917.5
(97) 06/06/2007 EP 1381431
(7�) ARES	TRADING	S.A.
 Zone Industrielle de l’Ouriettaz, 1170 Aubonne, CH
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ   

бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, 
Скопје

(72) MITWALLY, Mohamed, F., M. and 
 CASPER, Robert, F.,

(54)	 ИНХИБИЦИЈА	 НА	 АРОМАТАЗА	 ЗА	 ДА	 СЕ	
ЗГОЛЕМИ	НИВОТО	НА	ИМПЛАНТАЦИЈА

(57) 1. Употреба на инхибитор на ароматаза за 
изготвување на медикамент за подобрување 
на нивото на имплантација кај женски неплоден 
пациент кој поминува in vitro фертилизација (IVF), 
процедура за трансфер на гамета во јајцевод 
(GIFT), процедура за трансфер на зигот во 
јајцевод (ZIFT), интрацитоплазмична инјекција 
на сперма (ICSI), или терапевтска инсеминација 
на донор (TDI), каде што медикаментот е за 
администрација како една или повеќе дневни 
дози на инхибитор на ароматаза (AI) за време 
на поддржан репродукционен циклус, каде што 
дозите на AI се селектирани од количествата 
ефективни да го редуцираат нивото на естрадиол 
во серумот. 

 Има уште 23 патентни барања.
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Patenti

�8

902810

(5�) C	07D	401/06,		 (��) 902810
 A 61K 31/47,  (��)	 Т1
 C 07D 40�/�4,  (��) 08/06/�007
 409/�4, 4�7/�4 (45) �0/06/�009
(��)  �007/�00  
(30) 20010003374  13/03/2001  FR
(96) 11/03/2002 EP 02722329.6
(97) 23/05/2007 EP 1370550 
(7�) NOVEXEL
 102, Route de Noisy, 93230 Romainville, FR
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4 

П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(72)  BACQUE, Eric; 
 MIGNANI, Serge; 
 MALLERON, Jean-Luc; 
 TABART, Michel; 
 EVERS, Michel; 
 VIVIANI, Fabrice; 
 EL-AHMAD, Youssef; 
 MUTTI, Stephane and 
 DAUBIE, Christophe
(54) ДЕРИВАТИ	НА	ХИНОЛИЛ	ПРОПИЛ	ПИПЕРИДИН,	

НИВНО	 ДОБИВАЊЕ	 И	 СОСТАВИ	 КОИ	 ГИ	
СОДРЖАТ	ИСТИТЕ

(57) 1. Дериват на хинолилпропилпиперидин, 
назначен со тоа што одговара на општата 
формула:

  

 

 каде што:
 R� е атом на водород или халоген или радикал на 

хидроксил, амино, алкиламино, диалкиламино, 
хидроксиамино, алкилоксиамино или 
алкилалкилоксиамино, 

 R� претставува радикал на карбоксил, 
карбоксиметил или хидроксиметил, 

 R� претставува радикал на алкил (1 до 6 атоми на 
јаглерод) супституиран со радикал на фенилтио 
кој може и самиот да носи 1 до 4 супституенти 
[одбрани од халоген, хидроксил, алкил, алкилокси, 
трифлуорометил, трифлуоро-метокси, карбоксил, 
алкилоксикарбонил, цијано или амино], со радикал 
на циклоалкилтио каде што цикличниот дел може 
да содржи 3 до 7 елементи, или со радикал на 
5- до 6-член ароматски хетероциклилтио кој може 
да содржи 1 до 4 хетероатоми одбрани од азот, 
кислород или сулфур, при што и самиот може да 
биде супституиран [со халоген, хидроксил, алкил, 
алкилокси, трифлуорометил, трифлуоро-метокси, 
оксо, карбоксил, алкилоксикарбонил, цијано или 
амино] и

 R4 претставува радикал на алкил (кој може да 
содржи 1 до 6 атоми на јаглерод), радикал на 
алкенил-CH�- или алкинил-CH�- (каде што деловите 
на алкенил или алкинил може да содржат 2 до 6 
атоми на јаглерод), радикал на циклоалкил или 
циклоалкилалкил (каде што делот на циклоалкил 
може да содржи 3 до 8 атоми на јаглерод), при 
што се подразбира дека алкилните радикали и 
нивните делови се во форма на праволиниски или 
разгранет ланец и може да содржат (освен ако 
не е поинаку наведено) 1 до 4 атоми на јаглерод, 
во своите диастереоизомерни форми или нивни 
мешавини и/или во својата цис или транс форма, 
како и неговите соли. 

 Има уште 7 патентни барања.
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Patenti 902802

(5�) A	61K	31/495, ��/57,  (��) 902802
 A 61P 35/00 (��) Т1
(��)  �007/404 (��) �9/�0/�007
  (45) �0/06/�009
(30) 0007637  29/03/2000  GB; 
 9911183  13/05/1999  GB; 
 9911346  14/05/1999  GB; 
 9918534  05/08/1999  GB; 
 9927005  15/11/1999  GB and 
 99�7�06  �6/��/�999  GB
(96) 15/05/2000 EP 06011784.3
(97) 17/10/2007 EP 1702618 B1
(7�) PHARMA	MAR,	S.A.,
 Calle de la Calera 3, Poligono Industrial de Tres 

Cantos 28760 Tres Cantos, Madrid,, ES
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) CVITKOVIC, Esteban; 
 DEMETRI, George Daniel; 
 GUZMAN, Cecilia; 
 JIMENO, Jose; 
 LOPEZ Lazaro, Luis; 
 MISSET, Jean Louis; 
 TWELVES, Chris and 
 VON HOFF, Daniel D.,

(54)	 КОРИСТЕЊЕ	 НА	 ЕТ743	 ВО	 КОМБИНИРАНА	
ТЕРАПИЈА	СО	ДЕКСТАМЕТАЗОН	ЗА	ТРЕТИРА–
ЊЕ		КАНЦЕРОГЕНИ	ЗАБОЛУВАЊА

(57) 1.  Употребата на ЕТ743 во подготовката на еден 
лек за третман на човек-пациент заболен од рак, 
со комбинирана терапија која вклучува давање 
на ЕТ743 и дексаметазон, која води до клиничко 
подобрување. 

 Има уште 13 патентни барања.
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Patenti

�0

902793

(5�) A	61K	39/108 (��) 902793
  (��) Т1
(��)  �008/5 (��) 09/0�/�008
  (45) �0/06/�009
(30) 20030470471P  14/05/2003  US
(96) 12/05/2004 EP04751979.8
(97) 12/12/2007 EP1622642 
(7�) Wyeth
 Five Giralda Farms/Madison, New Jersey 07940, 

US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-

13, 1000, Скопје
(72) FAN, Henry, H.; 
 KUMAR, Mahesh; 
 LA RAGIONE, Roberto, Marcello and 
 WOODWARD, Martin, John, 23 Burnsall Close
(54) ПТИЧЈА	 E.COLI	 ВАКЦИНА	 ЗА	 ЗАШТИТА	

ПРОТИВ	КОЛИБАЦИЛОЗА

(57) 1.  Escherichia coli aroA-микроорганизамот кој ги 
има идентификувачките карактеристики на видот 
депониран во Колекцијата од американски видови 
култури под доделен број PTA-5094, наведените 
идентификувачки карактеристики опфаќаат 
недостаток за биосинтезата на ароматски амино 
киселини. 

 Има уште 16 патентни барања.
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Patenti 902795

(5�) C	07D	277/56,		 (��) 902795
 A 61K 31/426,  (��) Т1
 ��/4�7, ��/44�9,  (��) 09/0�/�008
 A 61P 25/28,  (45) �0/06/�009
 C 07D 4�7/�� 
(��)  �008/7  
(30) 20020009061  17/07/2002  FR
(96) 11/07/2003 EP03750801.7
(97) 26/12/2007 EP1525193 
(7�)	 Sanofi-Aventis
 174, Avenue de France, 75103 Paris, FR
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4 

П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(72) SCHOENTJES, Bruno; 
 VAN DORSSELAER, Viviane and 
 BALTZER, Sylvie
(54) ДЕРИВАТИ	 НА	 АЦИЛАМИНОТИАЗОЛ,	 НИВНО	

ДОБИВАЊЕ	И	ТЕРАПЕВТСКА	УПОТРЕБА
(57) 1.  Соединение кое е претставено со општата 

формула (I):
 
 

 

 каде што:
 R� претставува:
 C1-6 алкил кој може да биде супституиран со 

еден до три супституенти одбрани од халоген, 
трифлуорометил, хидроксил, C1-6 алкокси, C1-6 
тиоалкил, тиофен или фенил; или

 C3-7 циклоалкил, тиофен, бензотиофен, пиридинил, 
фуранил или фенил; 

 при што фенилните групи може да бидат 
супституирани со еден до три супституенти 
одбрани од атом на халоген, C1-6 алкил, C1-6 
алкокси, хидроксил, метилендиокси, фенокси или 
бензилокси;

 R� и R2’, независно еден од друг, претставуваат 
атом на водород, атом на халоген, хидроксил, 
C1-3алкокси, C1-3 алкил, C3-7 циклоалкил, O-C(O)-
C1-6алкилна група, или R� и R2’ заедно формираат 
оксо група;

 R� претставува атом на водород, C1-6 алкил кој 
може да биде супституиран со хидроксил или C1-3 
алкокси;

 R4 и R5, независно еден од друг, претставуваат:
 атом на водород, C1-7 алкил кој може да биде 

супституиран со C3-7 циклоалкил или фенил; или 
C3-7 циклоалкил, фенил, нафтил или -C(X)R6;

 при што наведените C3-7 циклоалкилна и 
фенилна група може да бидат супституирани 

со една или повеќе групи одбрани од атом на 
халоген, хидроксил, C1-3алкил, C1-3алкокси, 
трифлуорометил, трифлуорометокси, фенил, 
фенокси, бензилокси, -CH�O-фенил, -OCH�-пири–
динил;

 при што групата бензилокси може да биде 
супституирана со една до три групи одбрани од 
халоген, трифлуорометил, метил;

 под услов најмалку една група R4 или R5 да 
претставува група -C(X)R6;

 X претставува атом на кислород или атом на 
сулфур;

 R6 претставува C1-6 алкокси група, хидроксил или 
група -NR7R8; наведената C1-6 алкокси група може 
да биде супституирана со фенил;

 R7 и R8, независно еден од друг, претставуваат:
 атом на водород, C1-6 алкилна група која може 

да биде супституирана со C3-7 циклоалкил, C3-7 
циклоалкенил, C1-3 алкокси, фенил, морфолинил 
или пиридинил; или

 C3-7 циклоалкил, C1-6 алкокси или фенил; или
 R7 и R8, заедно со азотниот атом за кој се 

прикачени, формираат прстен на азиридин, 
азетидин, пиролидин, пиперидин или морфолин;

 наведените C3-7 циклоалкилна и фенилна група 
може да бидат супституирани со една или две 
групи одбрани од C1-3 алкил, хидроксил, C1-3 
алкокси или атом на халоген; во вид на база, 
киселинска адитивна сол, хидрат или солват. 

 Има уште 9 патентни барања. 
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Patenti

��

902811

(5�) C	12N	15/12,		 (��) 902811
 A 61K 38/17, 48/00,  (��)	 Т1
 C 07K 14/47,  (��) ��/0�/�008
 C 12N 5/10,  (45) �0/06/�009
 G 01N 33/50
(��)  �008/49  
(30) 19970107033  28/04/1997  EP
(96) 27/04/1998 EP98925488.3
(97) 20/02/2008 EP1007672
(7�) LABORATOIRES	SERONO	SA
 Centre Industriel  1267 Coinsins, Vaud, CH
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ   

бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, 
Скопје

(72) RICCARDI, Carlo
(54)	 ИНТРАЦЕЛУЛАРНИ	 ГЛУКОКОРТИКОИД-ИНДУ–	

ЦИРАНИ	 ЛЕУЦИН	 ЗИПЕР	 МОДУЛАТОРИ	 НА	
ПРОЦЕСИТЕ	 НА	 АПОПТИЧНА	 КЛЕТОЧНА	
СМРТ

(57) 1.  Изолирана ДНК секвенца која што кодира 
протеин којшто припаѓа на фамилијата на 
глукокортикоид-индуциран леуцин-зипер (GILR), 
негови изоформи, фрагменти или аналози, 
наведените GILR, неговите изоформи, фрагменти 
или аналози способни за инхибирање на TCR/
CD3 - и/или Fas/FasL-индуцирана апоптоза и 
стимулирање на активноста на лимфоцитите и 
вклучувајќи не повеќе од десет амино киселински 
измени кога е споредена со SEQ ID NO: 2 или SEQ 
ID NO: 6. 

 Има уште 25 патентни барања.
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Patenti 902806

(51)	 A	61K	31/4439,	9/��, 9/5�	 (��)	 902806
	 	 (��)	 Т1
(��)  �008/54 (��) �4/0�/�008
  (45) �0/06/�009
(30) 19980024870  12/11/1998  GB and 
 �99900���89  �5/05/�999  GB
(96) 12/11/1999 EP99956029.5
(97) 02/01/2008 EP1128827 
(7�) SMITHKLINE	BEECHAM	PLC	and	
	 SMITHKLINE	BEECHAM	CORPORATION
 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 

9GS, GB and One Franklin Plaza, 200 North 16th 
Street Philadelphia, Pennsylvania  19102, US, US

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

(72) Milosovich, Susan Marie; 
 Glinecke, Robert,; 
 Muldoon, William,; 
 Re, Vincenzo,; 
 Sauer, Joseph, and 
 Skinner, Janet Louise,
(54) ПОВЕЌЕСЛОЈНА	ТАБЛЕТА	КОЈАШТО	СОДРЖИ	

РОЗИГЛИТАЗОН

(57) 1. Фармацевтски состав соодветен за поединечна 
дневна администрација, којшто состав содржи:

        а) 2 mg до 12mg од 5-[4-[2-(N-метил-N-(2 
пиридил)амино) етокси]бензил]тиазолидин 2,4-
дион, опционално во форма   на негова фарма–
цевтски прифатлива сол, естер или раствор; и 

       б) негов фармацевтски прифатлив носач; 
 каде што составот е повеќеслојна таблета 

направена за да даде комбинација на не-
модифицирано и продолжено ослободување на 
5-[4-[2-(N-метил-N-(2-пиридил)амино)етокси]бенз
ил]тиазолидин-2,4-дион опционално во форма на 
фармацевтски прифатлива сол, негов естер или 
раствор, споменатото продолжено ослободување 
е обезбедено од продолженото ослободување 
на матриксот избран од разградените,  
неразградените и еродирачките матрикси. 

 Има уште 4 патентни барања.
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Patenti

�4

901306

(5�) A	62B	1/22,	 (��) 901306
 E 04G ��/�� (��) Т2
(��) �00�/4�4 (��)  �7/��/�00�
  (45) �0/06/�009
(�0) �99800�6��7  �4/07/�998  GB
(96) 21/07/1999  EP99934920.2
(97) 07/01/2009    EP1105191
(7�) BLACK	John	Alexander
 59 Murdock Road Bicester, Oxon OX 26 4PP, GB
 BLACK Robert David
 59 Murdock Road Bicester, Oxon OX 26 4PP, GB
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ 
 ул. „Илинденска” 2/13, Велес, МК
(72) BLACK John Alexander
          59 Murdock Road Bicester, Oxon OX 26 4PP, GB
          BLACK Robert David
          59 Murdock Road Bicester, Oxon OX 26 4PP, GB
(54) СИГУРНОСНА	ЕДИНИЦА	

(57) 1. Употреба на решетка во форма на мрежа или 
сито, која опфаќа:  

 прв ред (13) од паралелни цврсти членови;
 втор ред (14) од паралелни цврсти членови; и 
 прицврстувачки уред (X1, X2, X3, ….;Y1, Y2, Y3 ...) 

каде секој член од првиот ред (13) е прицврстен со 
мноштво членови од вториот ред (14) така што и 
првиот и вториот ред (13, 14) можат цврсто да се 
врзуваат еден помеѓу друг, во првата, затворена, 
конфигурацијата (цртеж 2) каде растојанието 
помеѓу ширината (W) од решетката и должината 
(L) и решетката (12)  се стреми кон максимум; и 
второ, отворена, конфигурација (цртеж 1) каде 
растојанието помеѓу ширината (W) на решетката 
и должината (L) од решетката се стреми кон 
минимум; 

 најмалку, во отворената конфигурација, како 
сигурносна единица (11) која е дијагонална 
решетка (12) поставена хоризонтално во зоната 
или низ зоната врз која ќе паѓаат предметите, и 
напречно, за да го прими и задржи предметот кој 
паѓа низ отворот, решетката (12) е прицврстена на 
краевите или околу краевите на решетката за да 
ги задржи предметите кои паднале врз решетката 
(12) во нејзините периферни делови.

 Има уште 3 патентни барања.
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Patenti

 (51)  (51) osnoven (11,13)  (51)  (51) osnoven (11,13)

Pregledi

pregledi

PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE 

(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) 
(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) - osnoven
(11,13)  registarski broj na dokumentot, vid na dokumentot

A61K31/4196             A61K31/4196       902800T1
A61K31/426               C07D277/56        902795 T1
A61K31/427               C07D277/56        902795T1
A61K31/4439             C07D277/56        902795T1
A61K31/4439             A61K31/4439       902806T1
A61K31/454               C07D401/04        902809T1
A61K31/47                 C07D401/06        902810T1
A61K31/495               A61K31/495         902802T1
A61K31/56                 A61K31/4196       902800T1
A61K31/57                 A61K31/495         902802T1
A61K31/70                 C12N15/12          902808T1
A61K38/17                 C12N15/12          902808T1
A61K38/17                 C12N15/12          902811T1
A61K38/24                 A61K38/24           902798T1
A61K39/108               A61K39/108         902793T1
A61K39/116               A61K39/116         902797T1
A61K39/395               C12N15/12          902808T1
A61K48/00                 C12N15/12          902811T1
A61K9/32                   A61K31/4439       902806T1
A61K9/52                   A61K31/4439       902806T1
A61P15/00                 A61K38/24           902798T1
A61P15/08                 A61K31/4196       902800T1
A61P25/00                 C07D401/04        902809T1
A61P25/28                 C07D277/56        902795T1
A61P31/04                 A61K39/116         902797T1
A61P35/00                 A61K31/495         902802T1
C07D���/64              C07D40�/04         90�809T�
C07D�77/56              C07D�77/56         90�795T�
C07D40�/04              C07D40�/04         90�809T�
C07D40�/06              C07D40�/06         90�8�0T�
C07D40�/�4              C07D40�/06         90�8�0T�
C07D40�/�4              C07D40�/04         90�809T�
C07D409/�4              C07D40�/06         90�8�0T�
C07D4�7/��              C07D�77/56         90�795T�
C07D4�7/�4              C07D40�/06         90�8�0T�
C07K14/47                C12N15/12           902811T1
C07K14/705              C12N15/12           902808T1
C07K16/28                C12N15/12           902808T1
C12N1/21                  C12N15/12           902808T1
C12N15/11                C12N15/12           902808T1
C12N15/12                C12N15/12           902808T1
C12N15/12                C12N15/12           902811T1
C12N5/10                  C12N15/12           902808T1
C12N5/10                  C12N15/12           902811T1
G01N33/50                C12N15/12           902808T1

G01N33/50                C12N15/12           902811 T1
G01N33/577              C12N15/12           902808 T1
G01N33/68                C12N15/12           902808 T1
H04L27/18                 H04L27/18           902807 T1
A 62B 1/22                 E 04G 21/32       901306 T2
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Pregledi

PREGLED PO NOSITELI NA objavENI PATENTI

(73)  nositel na pravoto na patent
(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) 
(11,13)  registarski broj na dokumentot vid na dokumentot

(7�) ARES	TRADING	S.A. 
(5�) A 61K 31/4196, 31/56, 
     A 61P 15/08                         (��,��) 90�800    T�

	SMITHKLINE	BEECHAM	PLC	and	
	SMITHKLINE	BEECHAM	CORPORATION 
 A 61K 31/4439, 
 9/��, 9/5� 90�806  T�  

	PHARMA	MAR,	S.A., 
 A 61K 31/495, 31/57,
 A 61P 35/00 902802    T1   

	LABORATOIRES	SERONO	S.A.	
 A 61K 38/24,
 A 61P 15/00 902798    T1

	Wyeth 
 A 61K 39/108 902793    T1

	Sanofi	Pasteur	Limited 
 A 61K 39/116,
 A 61P 31/04 902797    T1

	Sanofi-Aventis 
 C 07D �77/56,
 A 61K 31/426, 31/427, 31/4439,
 A 61P 25/28,
 C 07D 4�7/�� 90�795    T�

	EURO-CELTIQUE	S.A., 
 C 07D 40�/04,
 A 61K 31/454,
 A 61P 25/00,
 C 07D ���/64, 40�/�4 90�809    T�

	NOVEXEL 
 C 07D 40�/06,
 A 61K 31/47,
 C 07D 40�/�4, 409/�4, 4�7/�4 90�8�0    T�

	Amgen	Inc., 
 C 12N 15/12,
 A 61K 31/70, 38/17, 39/395,
 C 07K 14/705, 16/28,
 C 12N 1/21, 15/11, 5/10,
 G 01N 33/50, 33/577, 33/68 902808   T1

	LABORATOIRES	SERONO	SA	
 C 12N 15/12,
 A 61K 38/17, 48/00,

 C 07K 14/47,
 C 12N 5/10,
 G 01N 33/50 902811   T1

	Diaz	Fuente,	Vicente 
 H 04L 27/18 902807   T1

(7�)	BLACK	John	Alexander
(51) A 62B 1/22 
 E 04G ��/��        (��,��)      90��06  T� 
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promeni

prenos

(��)   901274
(7�)	 BASF	SE
 67056 Ludwigshafen, DE

(��)   901953
(7�)	 Novablend	AG
 Neugasse 22  6300 Zug, CH

(��)   902290
(7�) H.	LUNDBECK	A/S
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK

(��) 			902454
(7�) IMMOPESCO	GmbH
 Obere	Feldstr.11		D-83395,	Freilassing,	DE
	 Teofil-Nutu,	Andres
 Intr. Doinei Nr. 31, Timisoara, RO
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prestanok na va@ewe

Promeni, prenos, prestanok na va`ewe

(��) 900346
(7�)	 Daiichi	Pharmaceutical	Co.,	Ltd
 14-10, Nihonbashi, 3-chome, Chuo-ku,  Tokyo, 

JP
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PRIJAVi  na Industri ski  di zajn

Vo soglasnost so ~lenot 154 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben 
vesnik na RM”, br. 21/09), Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost gi objavuva 
podatocite od prijavite za industriskiot dizajn.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za industriski dizajn (WIPO standard ST 80):

(21) Broj na prijavata    

(22)  Datum na podnesuvawe

(23)  Datum na izlo`ba, saem

(45)  Datum na objavuvawe

(28)  Vkupen broj na dizajni i nazna~uvawe na vidot na dizajnot 

   (dvodimenzionalen/trodimenzionalen)

(30)  Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj

(51)  Me|unarodna klasifikacija na industriski dizajn (od Lokarno)

(54)  Naziv na dizajnot

(55)  Prikazi na industriskiot dizajn

(57) Nazna~uvawe na boite ili kombinacii na boi

(72)  Podatoci za avtorot: prezime, ime i adresa

(73)  Podatoci za podnositelot na prijavata

(74)  Podatoci za zastapnik

__________________________________

* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data
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20090007

(21)	 20090007	 (45)	 30/06/2009
	 	 (22)	 18/02/2009
(28)	 1(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 Дејан	Зотовиќ
(73)	 Дејан	Зотовиќ
	 ул.Иво	Лола	Рибар	бр.124-5	1000	Скопје,	MK
(51)	 11-02
(54)	 ЖАРДИЊЕРА
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20090008

(21)	 20090008	 (45)	 30/06/2009
	 	 (22)	 18/02/2009
(28)	 1(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 Дејан	Зотовиќ
(73)	 Дејан	Зотовиќ
	 ул.Иво	Лола	Рибар	бр.124-5	1000	Скопје,	MK
(51)	 08-10
(54)	 ДРЖАЧ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ
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(21)	 20090009	 (45)	 30/06/2009
	 	 (22)	 11/03/2009
(28)	 1(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 Благоја	Бајдевски
(73)	 ДПТУ	ЕКСТРА	МЕИН	БОРИС	ДООЕЛ	
	 ул.	Ѓорче	Петров	бр.	4,	1300	Куманово,	MK
(51) 09-05
(54)	 АМБАЛАЖА НА СУВОМЕСНАТ ПРОИЗВОД

20090009
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(21)	 20090015	 (45)	 30/06/2009
	 	 (22)	 04/05/2009
(28)	 1(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 Чупаркоски	Блаже,	МК
(73)	 КОЖУВЧАНКА	ДОО
	 ул.	„Шишка”	бр.37,	1430	Кавадарци,	MK
(74)	 БЕРИН	Д.О.О	Скопје	ул.	 „Јани	Лукровски”	5/1/32	

1000	Скопје
(51)	 09-01
(54)	 ШИШЕ

20090015
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PREGLED NA PRIJAVI NA DIZAJN SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI 
DIZAJN

(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn 
(21)  broj na prijavata

(73)  nositel na pravoto na id
(21)  broj na prijavata

PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA DIZAJN

PREGLEDI

Pregledi

(51)	 11-02	 	 (21)	 20090007
	 08-10	 	 	 20090008

(51)	 09-05	 	 (21)	 20090009
	 09-01	 	 	 20090015

(73)	 КОЖУВЧАНКА ДОО     	
(21)	 20090015
	
	 Дејан Зотовиќ                
	 20090007

(73)	 Дејан Зотовиќ                
(21)	 20090008
	
	 ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ  
	 20090009
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 Industri ski  di zajn

Vo soglasnost so ~lenot 163 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben 
vesnik na RM”, br. 21/09), Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost gi objavuva 
podatocite od prijavite za industriskiot dizajn.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za industriski dizajn (WIPO standard ST  80) 

(11)             Registarski broj na dokumentot

(18) Datum na va`ewe na industriski dizajn

(21) Broj na prijavata     

(22)  Data na podnesuvawe

(18)  Data na izlo`beno, ili saemsko prvenstvo 

(28)  Predmet na prijavata, se naveduva vkupniot broj industriski dizajni 

(30) Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj

(45)  Data na objavuvawe

(51)  Me|unarodna klasifikacija na industriski dizajn (Lokarnska)

(54)  Naziv na teloto, odnosno slikata ili crte`ot 

(55)  Fotografija ili grafi~ki prikaz (skica) na telo odnosno slikata ili  
   crte`ot

(57) Nazna~uvawe na boite ili kombinacii na boi

(60) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na porane{na SFRJ (data na  
   prvenstvo, isprava / re{enie)

(72)  Avtor

(73)  Nositel na pravoto

(74)  Zastapnik

__________________________________

* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data
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00574

(11)	 00574	 (45)	 30/06/2009
(21)	 20080010	 (22)	 20/06/2008
	 	 (18)	 20/06/2013
(28)	 3(три)	дизајни,	тродимензионални
(72)	 Билјана	 Лолеска,	 ул.	 Партизанска	 бр.4,	

Македонски	Брод,	МК
(73)	 Билјана	Лолеска
	 ул.	Партизанска	бр.4,	Македонски	Брод,	MK
	(51)	 02-04
(54)	 ВЛЕЧКИ
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00576

(11)	 00576	 (45)	 30/06/2009
(21)	 20080013	 (22)	 09/07/2008
	 	 (18)	 09/07/2013
(28)	 1(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 Димоски	 Јован	 (ул.”Борис	 Кидрич”	 бр.22,	 2000	

Штип)
(73)	 Димоски	Јован
	 ул.”Борис	Кидрич”	бр.22	,	2000	Штип,	MK
(51)	 23-03
(54)	 ПЕЧКА
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00575

(11)	 00575	 (45)	 30/06/2009
(21)	 20080016	 (22)	 25/07/2008
	 	 (18)	 25/07/2013
(28)	 1(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 Бобан	 Лападатовиќ	 Бул.	 АВНОЈ	 бр.40-3/3,	 1000	

СКОПЈЕ	и
	 Али	Сула,	Ул.Реџо	Рушит	Зајази	99,	6250	Кичево
(73)	 ЛИМ-ЕЛЕГАНТ	 ДООЕЛ	 ЗДГПТУ	 УВОЗ-ИЗВОЗ-	

КИЧЕВО
	 ул.”Реџо	Рушит	Зајази”	бр.99,		6250	КИЧЕВО,	MK
(74)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ	Д.О.О.	Скопје	ул.	Апостол	

Гусларот	бр.3	1000	Скопје
(51)	 25-01
(54)	 ГРАДЕЖЕН ПОКРИВЕН ЕЛЕМЕНТ
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00577

(11)	 00577	 (45)	 30/06/2009
(21)	 20080018	 (22)	 21/08/2008
	 	 (18)	 21/08/2013
(28)	 1(еден)	дизајн,	тродемензионален
(72)	 OHARA,	Nariko	538-18,	Ayameikeminami	7-chome,	

Nara-shi,	Nara	631-0033
	 и	 TAKAMATSU,	 Kuniaki	 34-22,	 Oaza,	 Shinchaya,	

Meiwa-cho,	Taki-gun,	Mie	515-0314
(73)	 OHARA,	Nariko	и	TAKAMATSU,	Kuniaki
	 538-18,	Ayameikeminami	 7-chome,	 Nara-shi,	 Nara	

631-0033,	JP	и	34-22,	Oaza,	Shinchaya,	Meiwa-cho,	
Taki-gun,	Mie	515-0314,	JP

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

(51)	 11-01
(54)	 БЕЛЕГЗИЈА
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PREGLED NA objaveni DIZAJNi SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI 
DIZAJN

(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn 
(11)  registarski broj na dokumentot

PREGLED PO noSITELI NA objaveni dIZAJNi

PREGLEDI

(73)  nositel na pravoto na id
(11)  registarski broj na dokumentot
(21)  broj na prijavata

Pregledi

(51)	 02-04	 (11)	 00574
	 23-03	 	 00576	

25-01	 	 00575	
11-01	 	 00577

(73)	 Билјана Лолеска
(11)	 00574																																(21)	20080010	
	
	 Димоски Јован
	 	00576		 20080013

	 ЛИМ-ЕЛЕГАНТ ДООЕЛ ЗДГПТУ УВОЗ-
ИЗВОЗ- КИЧЕВО	

	 00575	 20080016
	
	 OHARA,	Nariko	and
	 TAKAMATSU,	Kuniaki
	 00577		 20080018	
	



Glasnik, 16/3, str. 35-41, juni 2009 Skopje

Industriski dizajn

41

PRODOL@UVAWE

Prodol`uvawa, promeni, prenosi

            (111) (186)

	 	 00410	 	 		 	 	 21/04/2014
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TRGOVSKI MARKIPRIJAVi  na trgovski  marki

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

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za trgovski marki (WIPO standard ST.60): 

(210) Broj na prijavata    

(220) Datum na podnesuvawe

(230) Datum na izlo`beno ili saemsko prvenstvo

(442) Datum na na objavuvawe na prijavata    

(300) Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj

(731) Podnositel: ime i adresa

(740) Zastapnik

(540)  Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod

(591)  Nazna~uvawe na bojata, odnosno kombinaciite na boi

(551)  Individualena/kolektivena trgovska marka

(510, 511) Broevite na klasite po me|unarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi

 (Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite

____________________

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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TM 2002/487

(210)	 TM  2002/487	 (220)	 24/06/2002
	 	 (442)		30/06/2009
(731)	 Бис Оил ДОО - Скопје
 Бул. Партизански одреди 151/1, 1000 Скопје, 

MK
(540)	

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

кл.	4 	индустриски	масла	и	масти,	мазива	
кл.	12		возила,	резервни	делови	за	возила,	гуми	за	
патнички	и	товарни	возила	
кл.	17		гума	-	производи	од	гума	
кл.	39		транспортни	услуги	-	во	внатрешен	и	меѓу–
народен	транспорт	

(210)	 TM  2007/218	 (220)	 07/03/2007
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	жолта,	жолтозелена,	светло	и	темно	зелена,	
црвена,	темно	сина

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30 	мајонез	

(210)	 TM  2007/543	 (220)	 15/06/2007
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Џефри Ален Финли,  КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје
 ул.Трета Македонска Бригада бб,  1000 Скопје, 

MK
(540)	

(591)	 темно	сина	и	жолта
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи
кл.	38	телекомуникации
кл.	 41	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
наставата;	 забава;	 спортски	 и	 културни	
активности
кл.	42 научни	и	технолошки	услуги,	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 сите:	 услуги	
за	 индустриска	 и	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер;	правни	услуги	

(210)	 TM  2007/589	 (220)	 28/06/2007
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 AMVAC Chemical Corporation, Corporation  

organized under the laws of California
 4695 MacArthur Court, Suite 1250, Newport 

Beach, California 92660, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

COUNTER

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 	инсектициди	и	хербициди	

(210)	 TM  2007/889	 (220)	 13/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Новинско издавачко друштво ФОРУМ ПЛУС 

ДООЕЛ 
 Бул. Илинден бр. 6 1000 Скопје, MK
(540)	

ФОРУМ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 16 хартија,	 картон	и	 производите	од	нив	 кои	
не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња
кл.	38 телекомуникации
кл. 42	научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер
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TM 2007/1256

(210)	 TM  2007/1256	 (220)	 25/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Друштво за трговија НАТУСАНА МАКЕДОНИЈА 

ДОО Скопје
 ул. 8 б.б. Индустриска зона Визбегово, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

ЗДРАВА НАВИКА

(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	 ветеринарски	 препарати;	
санитарни	препарати	за	медицински	цели;	диетски	
супстанции	 што	 се	 користат	 во	 медицината,	
храна	за	бебиња,	фластери,	материјали	за	завои,	
материјали	 за	 пломбирање	 заби	 и	 забарски	
смоли,	 средства	 за	 дезинфекција,	 препарати	 за	
уништување	штетници.	фунгициди,	хербициди	
кл.	30 	кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	 жито,	
леб,	 сладолед,	 мед,	 меласа,	 квасец,	 прашок	 за	
печење,	 сол,	 сенф,	оцет,	 сосови	 (како	мирудии),	
мирудии,	мраз	

(210)	 TM  2008/86	 (220)	 25/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Агенција за комуникациски услуги ИДЕА Плус 

Комуникејшнс ДОО Скопје
 3-та Македонска бригада бб, Скопје, MK
(540)	

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

кл. 35 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.		42			научни	и	технолошки	услуги	и	истражувањаи	
планирања	кои	се	однесуваат	на	истите;	услуги	за	
индустриски	анализи	и	истражувања;	проектирање	
и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер	

(210)	 TM  2008/160	 (220)	 18/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 БЛИМЕД ДОО
 ул. Васил Ѓоргов бр. 32/85 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 плава,	сина,	сива,	жолта	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 6	 	 браварски	 производи	 и	 мали	 метални	
производи	за	пумпи	за	вода	и	вискозни	маси	
кл.	 7 	 пумпи	 за	 транспорт	 на	 вода	 и	 вискозни	
флуиди	
кл.	35 	услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
пумпи	за	вода	и	вискозни	флуиди	

(210)	 TM  2008/260	 (220)	 13/03/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Трговско друштво на големо и мало МИКЕИ-

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ, Експорт-Импорт, 
Скопје

 Камник бб, 1000 Скопје, MK
(540)	

КАМНИК

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 13 	 огнено	 оружје,	 муниција	 и	 проектили,	
експлозиви,средства	за	огномет	
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. 31 	 земјоделски,градинарски	 и	 шумски	
производи	и	зрнести	производи	кои	не	се	опфатени	
со	другите	класи,	животни	(живи),свежо	овошје	и	
зеленчук,	семиња,	билки	и	природно	цвеќе,	храна	
за	животни,	пивски	слад	
кл. 32 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл. 33 	вино	
кл. 35	 	 услуги	 и	 продажба	 на	 вино	 и	 големо	 со	
вино	и	алкохолни	пијалаци	
кл. 43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	

(210)	 TM  2008/344	 (220)	 01/04/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 GUANGZHOU HONDA AUTOMOBILE CO., LTD.
 1, GUANG BEN ROAD, HUANGPU, GUANGZHOU, 

CN
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
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(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 7 	 лежишта	 за	 лагери	 на	 принцип	 на	 само–
подмачкување;	 автомобилска	 пумпа	 за	 масло;	
амортизер;	 клипови	 (делови	 од	 машини	 или	
моторни	 механизми);	 стартери	 за	 мотори	 и	
машини	 (моторни	 механизми);	 уреди	 за	 пал.
ење	 (покренување)	 на	 мотори	 со	 внатрешно	
согорување;	 машини	 (самоходни)	 за	 чистење	
патишта;	 опрема	 за	 одржување	 автомобили;	
карбуратори;	ладилник	за	автомобили	наменет	за	
ладење	на	моторот	
кл.	12 	 патнички	 возила;	шасија	 за	 автомобили;	
погонски	 механизми	 за	 копнени	 возила;	 врати	
за	 возила;	 мотори	 за	 копнени	 возила;	 тапацир	
за	 возила;	 тркала	 за	 возила;	 моторцикли;	
велосипеди;	гуми	за	тркала	за	возила	
кл. 37	 	 одржување	 и	 поправка	 на	 моторни	
возила;	 вулканизирање	 автомобилски	 гуми;	
пумпни	станици	за	дотур	на	гориво	и	одржување	
на	 возила;	 одржување	 и	 поправка	 на	 авиони;	
услуги	 за	 премачкување	 со	 прскање;	 услуги	
за	 антикорозивна	 заштита;	 бензинска	 пумпа	
за	 возила;	 монтажа	 и	 поправка	 на	 системи	 за	
дојава	 на	 кражба;	 рехабилитација	 на	 машини	
кои	се	истрошени	или	делумно	уништени;	миење	
возила	

(210)	 TM  2008/460	 (220)	 29/04/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.
 Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas, 

Istanbul, TR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

KANDIZOL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5  фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2008/757	 (220)	 19/08/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Друштво за консалтинг и информатички 

инженеринг Нет-Бит доо Скопје
 ул. Ѓорче Петров бр.117-б/1-1 Скопје, MK
(540)	

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

кл.	9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографиски,	 кинематографски,	
оптички,	 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. 38 	телекомуникации	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги,	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	
кл. 45	 	 правни	 услуги,	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица,	 лични	 и	 оштествени	
услуги	што	ги	дават	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци

(210)	 TM  2008/842	 (220)	 24/07/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Delta Sport d.o.o.,
 Milentija Popovica 7v 11070 Beograd, RS
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	 14  благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	
и	 производите	 од	 благородни	 метали	 или	
преслечени	од	нив,	 кои	не	се	вклучени	во	други	
класи;	 накит,	 бижутерија,	 скапоцени	 камења,	
часовничарски	и	хронометарски	инструменти	
кл. 18 	 производи	 од	 кожа	 и	 имитација	 на	 кожа	
наменети	 за	 производство	 на	 спортска	 опрема,	
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производи	 изработени	 од	 овие	 материјали	 кои	
не	се	вклучени	во	други	класи;	животинска	кожа;	
куфери	и	патни	торби;	чадори	за	дожд,	чадори	за	
сонце	 и	 стапови	 за	 одење;	 камшици,	 сарачка	 и	
седларска	производи	
кл.	25		спортска	облека,	спортски	обувки,	спортски	
покривки	 за	 глава,	 	 	 посебно	 спортска	 облека	 и	
спортски	обувки	за	млади	
кл.	 28 	 игри	 и	 играчки;	 гимнастички	 и	 спортски	
артикли	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	
украси	за	елки	
кл.	35 	услуги	во	врска	со	промет	на	производи,	
посебно	 услуги	 во	 промет	 за	 облека	 и	 обувки	
за	 спорт	 и	 рекреација	 за	 млади;	 комерцијално	
застапување;	 огласување,	 водење	на	работење,	
деловно	 управување,	 канцелариски	 работи,	
пропагандни	и	рекламни	услуги,	маркетинг,	услуги	
за	истражување	на	пазарот,	услуги	за	промоција,	
посебно	промовирање	или	рекламирање	културни	
и	забавни	случувања,	спортски	натпреварувања	и	
модни	ревии,	сите	напред	наведени	услуги	кои	се	
обавуваат	 и	 преку	 интернет;	 давање	 и	 ширење	
информации	во	врска	за	наведените	услуги	
кл.	 41	 	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука;	
забава;	 спортски	 и	 културни	 активности,	
организирање	спортски	натпревари,	организирање	
натпревари	 во	 образованието	 или	 забави,	
организирање	изложби	за	културни	или	образовни	
потреби,	обезбедување	(снабдување)	со	средства	
за	спорт	

(210)	 TM  2008/931	 (220)	 31/07/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Друштво за производство, трговија и 

интелектуални услуги НИКО КОМПЈУТЕРИ 
ЖАРКО ДООЕЛ - Скопје

 ул.„Дренак” бб, 1000 Скопје, MK
(540)	

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

кл.	9		апарати	за	снимање,	пренос,	репродукција	
на	тон	или	слика,	регистарски	сметачи	за	благајни,	
опрема	за	обработка	на	информации	и	сметачи;	
апарати	 за	 гаснење	 пожар;	 научни,	 наутички,	
геодетски,	 електрични	 фотографски	 и	 оптички	
апарати;	подлоги	за	магнетни	снимања,	акустични	
плочи,	автоматски	дистрибутери	и	механизми	за	
автомати	
кл.	35 	услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
компјутери	и	компјутерска	опрема	

(210)	 TM  2008/1041	 (220)	 12/08/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ЗА ТРГОВИЈА Т.П. 

ТРАЕСКИ ПАСКО СЛОБОДАН ИРЕНА - ОХРИД
 УЛ.”СВ. Климент Охридски „ бр.10, 6000 Охрид, 

MK

(740)	 АГЕНЕЦИЈА	 ЗА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	 СОПСТ–
ВЕНОСТ	 АРТПИЦК	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ		
ул.	Јосиф	Јосифовски	Свештарот	бр.39/28,	1000,	
Скопје

(540)	

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

кл.	20		мебел,	огледала	рамки	за	слики,	производи	
од	 дрво,	 плута,	 трска,	 рогозина,	 врбови	 прачки,	
рогови,	 коски,	 слонова	 коска,	 китови	 коски,	
школки,	килибар,	седеф,	морска	пена	и	замена	на	
сите	материјали,	или	од	пластика	
кл. 25		облека,	обувки	и	капи	
кл. 35	 	 трговски	 дејности,	 уредување	 излози,	
увоз-извоз,	 огласување,	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	
ширење	рекламен	материјли	 /тракти,	проспекти,	
печатени	примероци/	

(210)	 TM  2008/1244	 (220)	 11/09/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 SmithKline Beecham Corporation
 One Franklin Plaza Philadelphia, Pennsylvania 

191 02, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

DISI LAKSE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	 фармацевтски	 препарати	 и	 сусптанци;	
назални	 спрееви,	 спрееви	 за	 грло,	 средства	 за	
плакнење	уста	(за	медицински	намени);	фластери,	
материјали	за	завои	
кл. 10	 	 медицински	 апарати	 и	 инструменти;	
назални	мускул-растегнувачи	(дилатори)	ленти	за	
грло,	назални	ленти	

(210)	 TM  2008/1245	 (220)	 11/09/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 SmithKline Beecham Corporation
 One Franklin Plaza Philadelphia, Pennsylvania 

191 02, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
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(540)	

ДИШИ ЛАКШЕ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 фармацевтски	 препарати	 и	 сусптанци;	
назални	 спрееви,	 спрееви	 за	 грло,	 средства	 за	
плакнење	уста	(за	медицински	намени);	фластери,	
материјали	за	завои	
кл.	 10 	 медицински	 апарати	 и	 инструменти;	
назални	мускул-растегнувачи	(дилатори)	ленти	за	
грло,	назални	ленти	

(210)	 TM  2008/1261	 (220)	 15/09/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Друштво за услуги и трговија ИКТ КРЕАТИВ 

ДООЕЛ Скопје
 бул. Партизански одреди бр. 68/6-6, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	9 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	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.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи,	
маркетинг	и	истражување	на	пазарот	
кл.	42  научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	

	

(210)	 TM  2008/1272	 (220)	 16/09/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Перица Ивановски
 бул. Октомвриска револуција бр. 8 лок. 6-11, 

MK
(540)	

(591)	 црвена	и	сребрена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	44		салони	(фризерски	и	козметички	салони)	

(210)	 TM  2008/1327	 (220)	 23/09/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДАЖБА И 

ГРАДБА БИРО-БД ДОО, СКОПЈЕ
 ул. Маркс и Енгелс 7/2 Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	43 	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалaци	

(210)	 TM  2008/1349	 (220)	 25/09/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Друштво за транспорт и туризам ПИЛОТ 

ТРАВЕЛ ДОО увоз-извоз Скопје
 ул. Водњанска бр. 60 лок. 5 Скопје, MK
(540)	

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

кл.	 39 	 транспортни	 услуги	 и	 организирање	 на	
патувања	

(210)	 TM  2008/1443	 (220)	 01/10/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 АБ-Ауто дооел 
 ул. Наум Охридски бр.2 - Скопје, MK
(540)	
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(591)	 сина,	сива	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35		услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
автомобили,	делови	за	автомобили	

(210)	 TM  2008/1463	 (220)	 02/10/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 ДТУ „Аполо„ Ратко ДООЕЛ
 ул. Никола Парапунов бр. 27 лам. 3 ст. 5 МК-

1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 сина,	сребрена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 услуги	 за	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	
на	 тонер-касети,	 инк-кертриџи,	 рибони	 и	 други	
потрошни	 материјали	 за	 печатари,	 магнетни	
медиуми	 за	 запис	 на	 податоци	 (ЦД,	 ДВД,	
мемориски	картички	УСБ	стикови	итн),	материјали	
за	рециклирање	на	тонер-касети	и	инк-	кертриџи,	
потрошни	 материјали	 за	 фотокопирање,	 хартија	
за	печатари	

(210)	 TM  2008/1498	 (220)	 07/10/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 PepsiCo, Inc.
 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

ЗА	 ОСТВАРУВАЊЕ	 И	 ЗАШТИТА	 НА	
ИНТЕЛЕКТУАЛНА	 СОПСТВЕНОСТ	 СКОПЈЕ		
п.факс:301,ул.29	 Ноември	 17-2/3М,	 1000	Скопје,	
1000	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32 	минерална	и	сода	вода	и	други	безалкохолни	
пијалаци;	 овошни	 пијалаци	 и	 овошни	 сокови;	
сирупи	 и	 други	 препарати	 за	 подготвување	
пијалаци	

(210)	 TM  2008/1506	 (220)	 08/10/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Ла Делишес Ком ДООЕЛ 
 ул. Џон Кенеди бр. 11/2-14 Скопје, MK
(540)	

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

кл.	43 	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци	

(210)	 TM  2008/1511	 (220)	 08/10/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

БЕТАМЕДИКО-ТРАДИНГ Елизабета ДООЕЛ 
Скопје

 ул. 29 Ноември бр. 13, Скопје, MK
(540)	

(591)	 портокалова	и	жолто	кафена	
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 14  благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	 изработени	 од	 нив	 или	 преслечени	
со	 нив,	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит,	бижутерија,	скапоцени	камења,	часовници	
и	хронометарски	инструменти	
кл.	18  кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби;	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење;	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	28		игри	и	играчки	производи	за	гимнастика	и	
спорт	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи;	украси	
за	елка	

(210)	 TM  2008/1512	 (220)	 08/10/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

БЕТАМЕДИКО-ТРАДИНГ Елизабета ДООЕЛ 
Скопје

 ул. 29 Ноември бр. 13, Скопје, MK
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(540)	

(591)	 црвена	и	сива
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(210)	 TM  2008/1522	 (220)	 10/10/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 ОЗОН ДОOЕЛ
 Загребска 45, 1000 Скопје, MK
(540)	

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

кл.	11		греење,	ладење,	вентилација	
кл.	17		материјали	за	изолација	
кл.	19		неметални	градежни	материјали	
кл.	 37	 	 градежни	 конструкции,	 поправки,	 инста–
лациски	услуги	
кл. 38  телекомуникации	

(210)	 TM  2008/1585	 (220)	 21/10/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 ОМЕГА ДООЕЛ Скопје
 ул.Коста Шахов бр.6/14, 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат		

бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	црна,	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 односи	 со	 јавноста,	 истражување	 за	
дејностите,	 изложби	 (организирање	 изложби	 во	
комерцијални	 и	 рекламни	 цели),	 изнајмување	
рекламенпростор,	јавно	мислење	(испитување	на	
јавното	мислење),	пазар	(проучување	на	пазарот),	
проомоција,	проучување	на	пазарот	 (маркетинг),	
огласувае	 (рекламирање),	 рекламирање	 по	 пат	
на	 телевизија,	 рекламирање	 по	 пат	 на	 радио,	
рекламни	агенции,	ширење	рекламен	материјал	
кл. 41 	конференции	(организирање	и	водење	на	
конференции),	конгреси	(организирање	и	водење	
на	 конгреси),	 планирање	 приеми	 (забави),	
приредби	 (организирање	 приредби),	 семинари	
(организирање	и	водење	на	семинари),	симпозиуми	
(организирање	и	водење	н	симпозиуми)	

(210)	 TM  2008/1590	 (220)	 21/10/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Друштво за трговија и услуги АВТОНОВА ДОО 

експорт-импорт Скопје
 ул. Скупи бб 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

АVTONOVA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	
увоз-извоз	
кл. 37 	градежни	конструкции,	поправки,	инстала–
циски	услуги	
кл.	39  транспортни	услуги	

(210)	 TM  2008/1605	 (220)	 22/10/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 АТАНАСОВ МИЛЕ
 Солидарност 32, 2000 Штип, MK
(740)	 АГЕНЕЦИЈА	 ЗА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	

СОПСТВЕНОСТ	 АРТПИЦК	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ		
ул.	Јосиф	Јосифовски	Свештарот	бр.39/28,	1000,	
Скопје

(540)	
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(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30		кафе	со	потекло	од	Бразил	
кл.	 35 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
увоз-извоз	
кл.	43 	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци	

(210)	 TM  2008/1632	 (220)	 29/10/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 СТИРОЛ - Скопје
 ул.„Кирил и Методиј” б.б. - 1041 нас. Илинден, 

MK
(540)	

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

кл.	1  хемиски	производи	за	индустријата,	сурови	
пластични	материи	
кл. 16		пластични	материјали	за	пакување	кои	не	
се	опфатени	во	другите	класи	
кл.	17		пресувана	пластика,	пластични	материјали	
кои	се	користат	во	производството	
кл.	 19	 	 неметални	 градежни	 материјали,	 цврсти	
неметални	цевки	за	градба	

(210)	 TM  2008/1659	 (220)	 03/11/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 PANACEA BIOTEC LTD.
 B-1 Extn., A-27, Mohan Co-operative, Industrial 

Estate Mathura Road New Delhi 110 044, IN
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

PANALIMUS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5  медицински	и	фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2008/1688	 (220)	 06/11/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о.
 Перо Наков бб (МЗТ-Опрема) 1000 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје

(540)	

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

кл. 3	 	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	 козметички	производи,	лосиони	
за	коса,	препарати	за	нега	на	забите	
кл. 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња;	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за	дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	
кл.	 16 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	

(210)	 TM  2008/1692	 (220)	 06/11/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Фармацевтски факултет
 ул.„Водњанска „ бр.17, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.	”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	бела,	црна	и		портокалова
(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	
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кл.	 41  академии	 (обуки),	 конференции	
(организирање	и	водење	конференции),	конгреси	
(организирање	 и	 водење	 конгреси),	 натпревари	
(организирање	 натпревари)	 обука	 или	 забава,	
објавување	 текстови	 /текстови	 кои	 не	 се	
рекламни/,	 одгледување	 /обука/,	 одгледување	
/обука/	 (упатства	 за	 обучување),	 практично	
обучување	/демонстрирање/,	приредби,	разговори	
(организирање	и	водење	на	разговори),	семинари	
(организирање	и	водење	семинари),	симпозиуми	
(организирање	и	водење	симпозиуми)	
кл.	42  авторски	права	 (регулирање	на	авторски	
права),	законски	истражувања,	индустриски	дизајн,	
истражување	 и	 развиток	 на	 нови	 производи	 (за	
трето	лице),	консултации	во	врска	со	фармација,	
лиценци	 за	 интелектуална	 сопственост	
(отстапување	 на	 лиценци	 за	 интелектуална	
сопственост),	 разработка	 на	 технички	 проекти,	
совети	 за	 интелектулна	 сопственост,	 стручни	
консултации	

(210)	 TM  2008/1695	 (220)	 07/11/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 4-ГАП доо експорт-импорт Скопје
 Алберт Ајнштајн бр.8, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 светло	сива,	сина	и	сребрена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	18		кожа	и	имитација	на	кожа	
кл. 25		облека,	обувки	и	капи	

(210)	 TM  2008/1725	 (220)	 17/11/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Ceragem Co., Ltd
 177-14, Osaekdang-ri, Sungger-eup, Chunan-si, 

Choongchungnam-do, KR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

CERAGEM

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	10  апарати	за	мерење	на	крвниот	прититсок;	
апарати	за	физиотерапија;	апарати	за	физикална	
терапија;	 апарати	 за	 масажа;	 ултравиолетови	
радијаторски	 единици	 за	 терапевтски	 цели;	
инфрацрвени	 радијаторски	 единици	 за	
терапевтски	 цели;	 машини	 и	 апарати	 за	
ултрасонична	 терапија;	 кревети	 за	 медицинска	
употреба;	стомачни	/абдоминални/	појаси;	појаси,	
електрични,	 за	 медицинска	 употреба;	 ’рбетни	
ортопедски	 апарати;	 апарати	 за	 Moxibustior	
(ориентална	 медицинска	 терапија);	 ќебиња,	
електрични,	 за	 медицинска	 употреба;	 апарати	
за	 киропрактика,	 електрични,	 за	 медицинска	
употреба;	 перници	 за	 медицинска	 употреба;	
перници	 за	 греење,	 електрични,	 за	 медицинска	
употреба;	 кревети	 за	 греење,	 електрични,	 за	
медицинска	 употреба;	 терапевтски	 апарати,	
електрични,	за	медицинска	употреба;	терапевтски	
апарати	 со	 топол	 воздух;	 вибратори	 со	 топол	
воздоух	 за	 медицинска	 употреба;	 апарати	 за	
физички	вежби,	за	медицинска	употреба;	апарати	
за	електрична	масажа	за	домашна	употреба	
кл.	 44 	 киропрактика;	 здравствени	 домови;	
здравствена	 заштита;	 санаториуми;	 масажа;	
медицинска	 помош;	 физикална	 терапија;	
изнајмување	 на	 апарати	 за	 киропрактика;	
изнајмување	на	апарати	за	масажа;	изнајмување	
на	апарати	за	физикална	терапија;	изнајмување	на	
терапевтски	апарати;	изнајмување	на	медицинска	
и	 опрема	 за	 здравстевна	 заштита;	 салони	 за	
убавина;	консултации	во	врска	со	убавина	

(210)	 TM  2008/1742	 (220)	 20/11/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 SCORPIUS
 55, rue Jouffroy d’Abbans, 75017 Paris, FR
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	 ЗА	

ОСТВАРУВАЊЕ	 И	 ЗАШТИТА	 НА	 ИНТЕЛЕК–
ТУАЛНА	 СОПСТВЕНОСТ	 СКОПЈЕ		
п.факс:	301,	ул.	29	Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје,	
1000	Скопје
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TM 2008/1746

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	производи,	диететски	материи	
и	хранливи	додатоци	за	медицински	цели	

(210)	 TM  2008/1746	 (220)	 20/11/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 GLAXO GROUP LIMITED
 Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 

Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

NIQUITIN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5  фармацевтски	 и	 медицински	 препарати;	
препарати	за	прекинување	на	пушење	
кл.	16  публикации;	печатени	работи;	материјали	
за	обука	и	настава	
кл. 41 	 едукативни	 услуги	 и	 обезбедување	 на	
тренинг	 во	 врска	 со	 контрола	 при	 пушење	 и	
прекинување	 на	 пушење;	 спортски	 и	 културни	
активности	
кл. 44	 	 консултастивни	 услуги;	 услуги	 за	
медицинска	и	здравствена	заштита	

(210)	 TM  2008/1748	 (220)	 20/11/2008	
	 (442)	 30/06/2009

(731)	 GLAXO GROUP LIMITED
 Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 

Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

NIQUITIN CQ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	 фармацевтски	 и	 медицински	 препарати;	

препарати	за	прекинување	на	пушење	
кл. 16		публикации;	печатени	работи;	материјали	
за	обука	и	настава	
кл.	 41  едукативни	 услуги	 и	 обезбедување	 на	
тренинг	 во	 врска	 со	 контрола	 при	 пушење	 и	
прекинување	 на	 пушење;	 спортски	 и	 културни	
активности	
кл.	 44	 	 консултастивни	 услуги;	 услуги	 за	
медицинска	и	здравствена	заштита	

(210)	 TM  2008/1829	 (220)	 02/12/2008	
	 (442)	 30/06/2009

(731)	 Друштво за производство, проектирање, 
обезбедување, одржување и др. ДИМАЛ 
СЕКЈУРИТИ експорт-импорт ДООЕЛ

 бул. Партизански одреди бр. 64/Б3-I 3M Скопје, 
MK

(740)	 ДАРКО	 ЈАНКУЛОВСКИ,	 АДВОКАТ	 бул.ЈНА	 бр	
15/25,	1000,	Скопје

(540)	

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

кл.	9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 37	 	 градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	
кл.	 45  правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединците	

(210)	 TM  2008/1841	 (220)	 05/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Друштво за производство услуги и трговија на 

големо и мало ПРИНЦЕ ЕНТЕРПРАЈС ДООЕЛ 
експорт-импорт

 ул. Лазар трповски бр. 88 Скопје, MK
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TM 2008/1848

(540)	

(591)	 црвено	и	бело
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 рекламирање,	 водење	 на	 работењето,	
управување	со	работата,	канцелариски	работи	
кл.	41		образовни	услуги,	обука,	забава,	спортски	
и	културни	активности	
кл.	43		услуги	за	обезбедување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	

(210)	 TM  2008/1842	 (220)	 05/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 ДПТУ АЛФА ТРАВЕЛ ДОО увоз-извоз Скопје
 ул. Мито Хаџивасилев-Јасмин 24 Скопје - 

Центар, MK
(540)	

(591)	 темно	сина,	светло	сина	и	златна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 39	 	 транспортни	 услуги	 и	 организирање	
патувања	

(210)	 TM  2008/1845	 (220)	 05/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во 

приватна сопственост увоз-извоз Скопје
 бул. Јане Сандански, бр. 109 б Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	33 	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	
кл.	35 	услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	на	
вино	

	

(210)	 TM  2008/1846	 (220)	 05/12/2008	
	 (442)	 30/06/2009

(731)	 СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во 
приватна сопственост увоз-извоз Скопје

 бул. Јане Сандански, бр. 109 б Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл. 31 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	и	зрнести	производи	кои	не	се	опфатени	
со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	овошје	и	
зеленчук,	семиња	билки	и	природно	цвеќе,	храна	
за	животни,	пивски	слад	
кл.	35 	услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	на	
градинарски	производи	во	тегла	

(210)	 TM  2008/1847	 (220)	 05/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во 

приватна сопственост увоз-извоз Скопје
 бул. Јане Сандански, бр. 109 б Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл. 30		кафе,	чај,	шеќер,	тапиока,	саго,	замена	за	
кафе;	брашно	и	производи	од	жита,	леб,производи	
од	тесто	и	слатки;	сладолед;	мед,	меласа;	квасец,	
прашок	за	печење;	сол,	сенф;	оцет,	сосови	(како	
мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	35		услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	на	
мед	

(210)	 TM  2008/1848	 (220)	 05/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во 

приватна сопственост увоз-извоз Скопје
 бул. Јане Сандански, бр. 109 б Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
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TM 2008/1849

(540)	

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

кл.	30				мед	
кл. 35	 	услуги	за	продажба	на	големо	и	мало	на	
мед	

(210)	 TM  2008/1849	 (220)	 05/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во 

приватна сопственост увоз-извоз Скопје
 бул. Јане Сандански, бр. 109 б Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сива	и	зелена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35 	 услуги	 за	 градба	 и	 продажба	 на	
недвижнини	
кл. 36	 	 осигурување;	 финансирање	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	со	недвижен	
имот	

(210)	 TM  2008/1853	 (220)	 05/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 ТОДОРЧЕ КОЦЕВ
 бул.”Јане Сандански” 5/1-14, 1000 Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕ	 ЛЕГЕ	 Калеска	 и	

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

(540)	

АРХИСТИЛ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл. 41	 	 образовни	 услуги,	 подготвување	
на	 наставата,	 забава,	 спортски	 и	 културни	
активности	

	

(210)	 TM  2008/1854	 (220)	 05/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 ТОДОРЧЕ КОЦЕВ бул.”Јане Сандански” 5/1-14, 

1000 Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕ	 ЛЕГЕ	 Калеска	 и	

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

(540)	

КОНЗИЛИУМ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	 41	 	 образовни	 услуги,	 подготвување	
на	 наставата,	 забава,	 спортски	 и	 културни	
активности	

(210)	 TM  2008/1856	 (220)	 05/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 ТОДОРЧЕ КОЦЕВ
 бул.”Јане Сандански” 5/1-14, 1000 Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕ	 ЛЕГЕ	 Калеска	 и	

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

(540)	

КЛАСЈЕ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл. 41  образовни	 услуги,	 подготвување	
на	 наставата,	 забава,	 спортски	 и	 културни	
активности	

(210)	 TM  2008/1858	 (220)	 05/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Wyse Technology Inc. Corporation organized 

under the laws of Delaware
 3471 N. First Street, San Jose, California 95134, 

US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

WINTERM

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9	 	 компјутерски	 терминали	 и	 тенки	 клиенти,	
рамни	 (флет)	 дисплеј	 екрани,	 електрични	
блескави	дисплеј	плочи,	монитори	за	компјутери,	
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TM 2008/1861

тастатури	 и	 поврзани	 системски	 софтвери	 и	
софтвер	апликации	за	поврзување,	управување	и	
поддржување	на	мрежна	околина	

(210)	 TM  2008/1861	 (220)	 05/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(300)	 7019862		26/06/2008		EM
(731)	 Orange Personal Communications Services 

Limited
 St. James Court, Great Park Road, Almondsbury 

Park, Bradley Stoke, Bristol  , UK
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 портокалово,	бело,	црно
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9	 	 електрични	 и	 електронски	 апарати	 и	
инструменти	за	комуникација	и	телекомуникација;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 комуникација	 и	
телекомуникација;	 електрични	 и	 електронски	
апарати	 и	 инструменти,	 при	 што	 сите	 се	
наменети	за	обработка,	внесување,	складирање,	
пренесување,	извлекување	или	прием	на	податоци;	
апарати	и	инструменти	за	наснимување,	пренос,	
засилување	 или	 репродукција	 на	 звук,	 слики,	
информации	 или	шифрирани	 податоци;	 камери;	
фотографски	 апарати,	 инструменти	 и	 опрема;	
апарати,	инструменти	и	опрема	за	обработка	на	
слики;	телевизиски	и	радио	апарати	и	инструменти;	
предаватели	и	приемници	за	телекомуникации	и	
емитување	преку	радио	и	телевизија;	апарати	за	
пристап	до	емитувани	или	пренесувани	програми;	
холограми;	 компјутери;	 периферна	 опрема	 за	
комијутери;	 програмирани	 електронски	 кола	
-	 носачи	 на	 податоци;	 компјутерски	 програми;	
компјутерски	софтвер;	дискови,	ленти	и	жици,	при	
што	сите	се	магнетни	носачи	на	податоци;	празни	и	
претходно	наснимени	магнетни	картинки;	картички	
за	 податоци;	 мемориски	 картички;	 интелигентни	
картички;	картички	кои	содржат	микропроцесори;	
картички	со	интегрални	кола;	електронски	картички	
за	 идентификација;	 телефонски	 картички;	
телефонски	кредитни	картички;	кредитни	картички;	
дебитни	 картички;	 картички	 за	 електронски	 игри	
наменети	 за	 употоеба	 со	 телефони;	 ЦД	 РОМ	
дискови;	магнетни	дигитални	и	оптички	носачи	на	
податоци;	магнетни,	дигатални	и	оптички	средства	
за	 наснимување	 и	 складирање	 на	 податоци	
(празни	 и	 претходно	 наснимени);	 компјутерски	
софтвер	 преземен	 од	 Интернет;	 електронски	
публикации	(кои	мрже	да	се	преземат	од	мрежа)	
кои	 се	 нудат	 „онлајн”	 од	 компјутески	 датотеки	
и	 или	 преку	 Интернет;	 компјутерски	 софтвер	
и	 апарат	 за	 телекомуникации	 (вклучително	

и	 модеми)	 кои	 овозможуваат	 поврзување	
со	 датотеки,	 мрежи	 за	 локално	 работење	 и	
Интернет;	 компјутерски	 софтвер	 кој	 овозможува	
услуги	за	телекоиференција,	видеоконференција	
и	 видеофонија;	 компјутерски	 софтвер	 кој	
овозможува	 пребарување	 и	 извлекување	 на	
податоци;	 компјутсрски	 софтвер	 за	 пристап	
до	 датотеки,	 услуги	 за	 телекомуникации,	
компјутерски	мрежи	и	електронски	огласни	табли;	
софтвер	за	компјутерски	игри;	дигитална	музика	
(која	 може	 да	 се	 преземе	 од	 мрежа)	 која	 се	
нуди	 преку	 компјутерска	 датотека	 или	 интернет;	
дигитална	музика	(која	може	да	се	преземе)	која	
се	 нуди	 преку	 веб	 сајтови	 за	 МПЗ	 на	 итернет;	
уреди	за	репродукција	на	музика	која	е	примена	
преку	Интернет;	МПЗ	плеери;	програми	(кои	може	
да	се	преземат	од	мрежа)	за	фотографии,	слики,	
графички	 прикази,	 звучни	 бајтови,	 фшшови,	
видео	и	аудио-визуелна	репродукција	кои	се	нудат	
„онлајн”	или	преку	компјутерски	датотеки	или	преку	
интернат	 или	 веб	 сајтови	 на	 интернет;	 апарати	
и	 инструменти	 за	 далечинско	 набљудување;	
компјутерски	софтвер	за	употреба	при	далечинско	
набљудување;	 сателитски	 предаватели	 и	
приемници;	 сателити	 за	 телекомуникации	
и	 емитување;	 радио-телефонски	 фарови	 и	
телефонски	столбови;	електрични	жици	и	кабли;	
оптички	 кабли;	 отпорнички	 жици;	 електроди;	
системи	 и	 инсталации	 за	 телекомуникации;	
терминали	 за	 телефонски	 мрежи;	 телефонски	
разводни	 табли;	 телекомуникациски	 апарат	
за	 внесување,	 складирање,	 конверзија	 и	
обработка	 на	 сигнали;	 телефонска	 опрема;	
опрема	 за	 фиксни,	 преносливи,	 мобилни,	
безрачни	 или	 телефони	 кои	 се	 активираат	 со	
гласовна	 индукција;	 мултимедиеки	 терминали;	
интерактивни	 терминали	 за	 прикажување	
и	 нарачка	 на	 производи	 и	 услуги;	 апарати	 и	
инструменти	 за	 повикување,	 повикување	 преку	
радио	и	за	радио-телефонија;	телефони,	мобилни	
телефони	 и	 рачни	 телефони;	 факс	 машини;	
прибор	за	телефони	и	рачни	телефони;	адаптери	
за	употреба	со	телефони;	полначи	за	батерии	за	
употреба	со	телефони;	уреди	кои	се	поставуваат	
на	 маса	 или	 се	 монтираат	 во	 автомобил,	 кои	
содржат	 звучник	 за	 да	 му	 овозмржи	 на	 рачниот	
телефон	 да	 се	 користи	 без	 раце;	 подлога-
прекинувач	за	рачен	телефон	кој	се	претставува	
во	 автомобил;	 торби	 и	 чанти	 кои	 се	 специјално	
прилагодени	 за	 сместување	 или	 носење	 на	
преносливи	 телефони	 и	 телефонска	 опрема	 и	
прибор;	 компјутеризирани	 лични	 организатори;	
антени;	 батерии;	 микропроцесори;	 тастатури;	
модеми;	 рачуналки;	 екрани	 за	 прикажување;	
електронски	системи	за	глобално	одредување	на	
локацијата;	електронски	апарати	и	инсгруменш	за	
навигација,	следење	и	одредување	на	локацијата;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 набљудување	
(различно	 од	 ин-виво	 набљудување);	 радио	
апарати	 и	 инструменти;	 електрични	 апарати	 и		
инструменти	за	регулација,		тестирање	(различно	
од	 ин-виво	 тестирање),	 сигнализација,	 проверка	
(надзор)	и		едукација;	оптичкики		електрооптички	
апарати	 и	 инструменти;	 видео	 филмови;	 аудио-
визуелни	 апарати	 и	 опрема;	 опрема	 и	 апарати	
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за	 електронски	 игри;	 електрични	 и	 електронски	
прибор	 и	 периферна	 опрема	 која	 е	 предвидена	
и	 е	 прилагодена	 за	 употреба	 со	 компјутери,	
аудио-визуелен	 апарат	 и	 опрема	 и	 апарати	 за	
електронски	 игри;	 делови	 и	 елементи	 за	 сите	
горенаведени	производи	
кл.	 38	 	 услуги	 за	 телекомуникации;	 услуги	 за	
комуникации;	 услуги	 за	 телефонија,	 лшбилна	
телефонија,	 факс	 пораки,	 телекс	 пораки,	
прибирање	и	пренесување	на	пораки;	повикување	
преку	радио	врска,	пренасочување	на	телефонски	
повици,	 одговарање	 на	 телефонски	 повици,	
пребарување	 во	 адресари	 и	 електронска	
пошта;	 пренесување,	 праќање	 и	 прием	 на	 звук,	
податоци,	 слики,	 музика	 и	 информации;	 услуги	
за	 праќање	 на	 електронски	 пораки;	 услуги	 за	
„онлајн”	 информации	 кои	 се	 однесуваат	 на	
телекомуникации;	 услуги	 за	 меѓусебна	 размена/
замена	 на	 податоци;	 пренесување	 податоци	 по	
пат	 на	 телекомуникација;	 услуги	 за	 сателитска	
комуникација;	 услуги	 за	 емитување;	 емитување	
или	 пренесување	 на	 радао	 или	 телевизиски	
програми	 и	 на	 филмови,	 телешопинг	 и	 веб-
шопинг	програми;	услуги	за	видеотекст,	телетекст	
и	 увид	 во	 податоци;	 емитување	 и	 праќање	
на	 мултимедиски	 содржини	 преку	 мрежи	 за	
електронска	 комуникација;	 услуги	 за	 праќање	
на	видео	пораки;	услуги	за	видео	конференција;	
услуги	 за	 видео	 телефонија;	 телекомуникација	
на	 информации	 (вклучително	 и	 веб	 страници),	
компјутерски	 програми	 и	 било	 какви	 други	
податоци;	 обезбедувањекориснички	 пристап	
до	 интернет;	 обезбедување	 обезбедување	
кориснички	пристап	до	Интернет	(услужни	фирми);	
обезбедување	и	функционирање	на	електронска	
конференција,	 разговор	 во	 група	 и	 учество	 во	
дијалог	 преку	 размена	 на	 електронски	 пораки	
преку	електронски	огласни	табли;	обезбедување	
пристап	до	веб	сајтови	 за	дигитална	 	музика	на	
Интернет;	обезбедување	пристап	до	веб	сајтови	
за	МПЗ	на	интернет;	праќање	дигитална	музила	
по	 пат	 на	 телекомуникации;	 обезбедување	
дристап	до	инфраструктури	за;	телекомуникации	
за	 други	 оператори;	 функционирање	 и	
обезбедување	машини	за	пребарување;	услуги	за	
телекомуникациски	пристап;	пренесување	пораки	
и	 слики	 со	 помош	 на	 компјутери;	 комуникација	
со	 помош	 на	 компјутер;	 услуги	 за	 новински	
агенции;	 пренесување	 вести	 и	 информации	 за	
тековни	настани;	земање,	давање	под	закуп	или	
изнајмување	 апарати,	 инструменти,	 инстклации	
или	компоненти	за	употреба	при	обезбедувањето	
на	 горенаведените	 услуги;	 советодавни,	
информациски	 и	 консултантски	 услуги	 кои	 се	
однесуваат	на	сите	горенаведени	услуги	
кл.	42 	научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
и	проектирање	кои	се	однесуваат	на	нив;	услуги	
за	 лабораториски	 истражувања;	 раководење	 со	
истражување,	 проектирање	и	развој	 на	 проекти;	
истражување,	проектирање	и	развој	на	производи;	
технички	 истражувања;	 услуги	 за	 истражување,	
проектирање	 и	 развој	 кои	 -	 се	 однесуваат	 на	
компјутери,	 компјутерски	програми,	 компјутерски	
системи,	комуникациски	решенија	за	компјутерски	
софтвер,	 системи	 за	 обработка	 на	 податоци,	

управување	 со	 податоци,	 компјутеризирани	
системи	 за	 обработка	 на	 информации,	 услуги	
за	 комуникации,	 комуникациски	 решенија,	
комуникациски	 системи	 и	 мрежен	 интерфејс;	
компјутерски	 услуги;	 ажурирање	 и	 проектирање	
на	компјутерски	хардвер;	одржување,	ажурирање	
и	 проектирање	 на	 компјутерски	 управувачки	
софтвер,	 компјутерски	 софтвер	 и	 компјутерски	
програми;	услуги	за	компјутерско	програмирање;	
подготвување	 и	 обезбедување	 информации	 во	
врска	со	компјутери	и	инсталации	за	компјутерски	
мрежи;	услуги	за	технички	совети	и	консултации	
во	 областа	 на	 информатичката	 технологија	 и	
телекомуникациите;	 проектирање	 и	 развој	 на	
компјутерски	 системи	 и	 телекомуникациски	
системи	 и	 	 опрема;	 услуги	 за	 компјутерско	
управување;	 услуги	 	 за	 оперативна	 подршка	 за	
компјутерски	мрежи,	телекомуникациски	и	мрежи	за	
пренос	на	податоци;	„онлајн”	компјутерски	услуги;	
услуги	 за	 програмирање	 кои	 се	 нудат	 „онлајн”;	
обезбедување	 пристап	 до	 електронска	 „онлајни	
мрежа	 заради	 извлекување	 на	 информации;	
изнајмување	 компјутери;	 проектирање,	 цртање	
и	 овластено	 пишување,	 заради	 селективно	
здружување	на	веб	страници	на	интернет;	услуги	
за	создавање	на	виртуелни	и	интерактивни	слики;	
создавање,	 функционирање	 и	 одржување	 на	
датотеки,	 интранети	 и	 веб	 сајтови;	 хостирање	
на	 веб	 сајтови	 за	 друга	 лица;	 инсталирање	 и	
одржување	на	компјутерски	софтвер;	изнајмување	
на	 време	 за	 пристап	 до	 компјутерски	 датотеки;	
изнајмување	на	време	за	пристап	до	компјутерски	
огласни	и	информациски	табли	и	до	компјутерски	
мрежи;	 провајдер	 на	 услуги	 за	 користење	
Интернет;	 селективно	 здружување,	 создавање	
и	одржување	на	регистер	на	имиња	на	домејни;	
создавање,	функционирање	и	одржување	на	веб	
сајтови,	 веб	 страници	 и	 портали	 за	 внесување	
на	 текст,	 слики	 и	 музика	 кои	 се	 обезбедуваат	
преку	 компјутери	 или	 преку	 мобилни	 телефони;	
обезбедување	информации	и	советодавни	услуги	
„онлајн”	 од	 компјутерска	 датотека	 или	 преку	
интернет;	 услуги	 за	 временска	 прогноза;	 услуги	
за	давање	метеоролошки	информации;	услуги	за	
внатрешен	дизајн;	информациски	и	советодавни	
услуги	 кои	 се	 однесуваат	 на	 сите	 горенаведени	
услуги	

(210)	 TM  2008/1867	 (220)	 10/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Друштво за телекомуникациски, инженеринг, 

софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ 
Скопје

 ул. 3-та Македонска Бригада бб. 1000 Скопје, 
MK

(540)	

(591)	 темносина	и	жолта
(551)	 индивидуална
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(510,	511)
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	 41	 	 образовни	 услуги;	 подготвување	
на	 наставата;	 забава;	 спортски	 и	 културни	
активности	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	

(210)	 TM  2008/1868	 (220)	 10/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Tomaxx Handels Ges.m.b.H
 Stolberger Str. 92, 5093 Koln, DE
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	 3 	 козметички	 производи	 за	 кожа	 и	 нега	 на	
крзно	на	миленичиња,	шампони	за	миленичиња,	
дезодорирачки	 шампони,	 производи	 за	 студено	
миење,	 агенси	 за	 третман	 на	 крзно,	 лосиони	
за	 стилирање	 и	 плакнење	 на	 кожа	 и	 крзно	 на	
миленичиња	
кл. 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 производи,	
санитарни	 производи	 за	 медицински	 цели,	
диететски	супстанци	прилагодени	за	медицинска	
и	 ветеринарна	 употреба,	 фармацевтски	 и	
медицински	 замени	 за	 храна	 за	 животни	 и	
додатоци	 за	 храна	 на	 животни,	 витамински	
концентрати,	протеински	концентрати,	калциумски	
препарати,	 минерали,	 елементи	 во	 траги	 и	
електролитски	 препарати,	 сите	 за	 медицински	
цели	и	како	додатоци	за	храна	за	животни,	сите	
горенаведени	производи	особено	за	примена	на	
мали	 животни,	 вклучително	 глодари,	 кучиња	 и	
мачки,	 дезинфектанти,	 фунгициди,	 средства	 за	
дезинфекција	за	домашни	миленичиња	и	добиток,	
вклучително	и	во	форма	на	прашок,	спрејови	или	
околувратници	(синџири),	медицински	шампони	и	
медицински	производи	за	чистење	за	животни	
кл.	 18	 	 околувратници,	 синџирчиња	 и	 ремени	
за	 домашни	 миленичиња,	 облека	 за	 животни	
и	 миленичиња,	 делови	 и	 опрема	 за	 сите	
погоренаведени	производи	
кл. 20	 	 кревети	 и	 постелнина	 за	 домашни	
миленичиња,	перници	за	домашни	миленичиња,	
носачи	 за	 транспорт	 на	 домашни	 миленичиња,	
кафези,	 куќарки	 и	 кутии	 за	 гнездење,	 делови	 и	
опрема	за	сите	погоренаведени	производи	

кл.	21		чешели	и	четки	за	тимарење	на	миленичиња,	
кутии	за	котење,	садови	за	котење	и	црпалки	за	
котење	за	миленичиња,	садови	за	храна	и	пиење	
за	 миленичиња,	 чинии	 и	 контејнери,	 садови	 за	
храна	 и	 пијалак	 за	 миленичиња,	 птици	 и	 диви	
животни,	кафези	за	домашни	миленици,	делови	и	
опрема	за	сите	погоренаведени	производи	
кл.	 24 	 додатоци	 за	 миленичиња	 од	 текстилни	
материјали	особено	од	лен,	садови,	покривки	
кл.	28 	играчки	за	миленичиња	
кл. 31	 	 храна	 за	животни	 вклучени	 во	 класа	 31;	
додатоци	за	крмење,	не	се	за	медицински	цели,	
легла	за	миленичиња	

(210)	 TM  2008/1869	 (220)	 11/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Друштво за туризам и услуги ЗИП ТРАВЕЛ ДОО 

Скопје
 ДТЦ Мавровка лам.Ц 3/2, Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕ	 ЛЕГЕ	 Калеска	 и	

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

(540)	

(591)	 маринско	сина	и	жолта
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	 41	 	 образовни	 услуги,	 подготвување	 на	
наставата,	 забава,	 спортски	 и	 културни	 актив–
ности	

(210)	 TM  2008/1870	 (220)	 11/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 ВЕМИЛ Д.О.О.
 рудешка цвета бр. 140 Загреб , HR
(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕ	 ЛЕГЕ	 Калеска	 и	

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

(540)	

VEMIL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акомулирање,	
регулирање	или	конторлирање	на	електрицитетот;	
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апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гласнење	на	пожар	
кл.	35		огласување	и	рекламирање	по	пат	на	сите	
сретства	за	јавно	информирање	и	по	пат	на	било	
кој	медиум,	дистрибуција	на	огласни	материјали;	
водење	 на	 работење,	 деловно	 управување	 и	
помош	 во	 деловно	 управување;	 организирање	
на	советувања;	 канцелариски	работи,	а	особено	
услуги	 во	 врска	 прометот	 и	 презентацијата	 на	
стоките	на	големо	и	мало;	услуги	на	продавници	на	
мало	вклучувајќи	он-лајн	услуги	на	продавници	на	
мало	кои	нудат	и	продаваат	фотографски	апарати	
и	 инструменти,	 телекомуникациски	 апарати	
и	 инструменти,	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	
и	 репродукција	 на	 звук	 или	 слика;	 магнетски	
носачи	 на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање;	
авоматски	 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,	 снимени	
компјутерски	 програми,	 снимени	 носачи	 на	 звук	
и/или	 слика;	 услуги	 за	 продажба	 на	 мало	 и	 он-
лајн	услуги	за	продажба	на	мало	и	/или	услуги	за	
порачка	на	фотографски	апарати	и	инструменти,	
телекомуникациски	апарати,	апарати	за	снимање,	
пренос	и	репродукција	на	звук	или	слика;	магнетски	
носачи	 на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање;	
автоматски	 машини	 и	 механизми.за	 апарти	 кои	
се	активираат	со	монети	или	жетони,	регистарски	
каси,	машини	 за	 сметање,	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 комјутери,	 снимени	 комјутерски	
програм,	 снимени	 носачи	 на	 звук	 и/или	 слика;	
книговотствени	 услуги;	 професионални	 деловни	
косултации;	деловни	истражувања;	маркетиншки	
студии,	 анализи	 и	 истражувања;	 организирање	
на	изложби,	саеми	од	областа	на	стопанството	во	
стопански	или	рекламни	цели	
кл.	37		поправки	и	одржување	на	комјутери	и	друга	
информатичка	 опрема;	 услуги	 за	 поставување	
инсталации	за	поврзување	на	комјутери	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	планирања	кои	се	однесуваат	на	истите;	услуги	
за	индустриски	анализи	и	истражува	проектирање	
и	развој	на	комјутерски	хардвер	и	софтвер	

(210)	 TM  2008/1872	 (220)	 11/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Трговско Друштво Геопром-Мирослав ДООЕЛ 

Скопје
 Сава Ковачевиќ 17-2/2 P.O. Box 226 1000 Скопје, 

MK

(540)	

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

кл.	5		фармацевтски	препарати	-	сирупи	за	деца	

(210)	 TM  2008/1873	 (220)	 12/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Друштво за градежништво и услуги СОРАВИА 

ИНВЕСТ ДОО Скопје
 ул. Кеј 13-ти Ноември бр. 14/2-6 Скопје, MK
(740)	 АДВОКАТСКО	 ДРУШТВО	 КНЕЗОВИЌ	 И	

СОРАБОТНИЦИ	СКОПЈЕ	Вељко	Влаховиќ,	бр.4-
2/3	Скопје

(540)	

SORAVIA CENTER

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	 36	 	 осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	со	недвижен	
имот	
кл.	 37  градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	

(210)	 TM  2008/1874	 (220)	 12/12/2008	
	 (442)	 30/06/2009

(731)	 Друштво за градежништво и услуги СОРАВИА 
РИСОРТ ДОО Скопје

 ул. Кеј 13-ти Ноември бр. 14/2-6 Скопје, MK
(740)	 АДВОКАТСКО	 ДРУШТВО	 КНЕЗОВИЌ	 И	

СОРАБОТНИЦИ	СКОПЈЕ		
	 Вељко	Влаховиќ,	бр.4-2/3	Скопје
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(540)	

SORAVIA RESORT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35  огласување,	водење	на	работење,	упра–
вување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	36	 	 осигурување,	финансиски	 работи,	моне–
тарни	работи,	работи	поврзани	со	недвижен	имот	
кл.	37		градежни	конструкции;	поправки;	инстала–
циски	услуги	

(210)	 TM  2008/1876	 (220)	 12/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(300)	 77/498,297		12/12/2008		US
(731)	 Wyse Technology Inc. Corporation organized 

under the laws of Delaware
 3471 N. First Street, San Jose, California 95134, 

US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

THIN OS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9	 	 компјутери	 и	 компјутерски	 периферијали,	
особено	компјутери,	тенки	и	нулта	клиенти,	ноутбук	
компјутери,	ноутбук	тенки	и	нулта	клиенти,	видео	
екран	 терминали,	 тастатури,	 екрани	 со	 цевка	
за	 катодни	 зраци,	 адаптери,	 кабли,	 и	 меморија,	
софтвер	 за	 оперативен	 систем	 за	 компјутери,	
софтвер	 за	оперативен	 систем	 за	 тенки	и	нулта	
клиенти,	 апликативен	 систем	 за	 компјутери	
за	 претходно	 спомнатите	 стоки,	 софтвер	 за	
управување	со	апарати,	мултимедијален	софтвер,	
софтвер	 за	 повеќекратни	 екрани,	 провизорен	
софтвер	

(210)	 TM  2008/1877	 (220)	 12/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(300)	 77/497847		12/06/2008		US
(731)	 Wyse Technology Inc. Corporation organized 

under the laws of Delaware
 3471 N. First Street, San Jose, California 95134, 

US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9	 	 компјутери	 и	 компјутерски	 периферијали,	
особено	компјутери,	тенки	и	нулта	клиенти,	ноутбук	
компјутери,	ноутбук	тенки	и	нулта	клиенти,	видео	
екран	 терминали,	 тастатури,	 екрани	 со	 цевка	
за	 катодни	 зраци,	 адаптери,	 кабли,	 и	 меморија,	
софтвер	 за	 оперативен	 систем	 за	 компјутери,	
софтвер	 за	оперативен	 систем	 за	 тенки	и	нулта	
клиенти,	 апликативен	 систем	 за	 компјутери	
за	 претходно	 спомнатите	 стоки,	 софтвер	 за	
управување	со	апарати,	мултимедијален	софтвер,	
софтвер	 за	 повеќекратни	 екрани,	 провизорен	
софтвер	
кл.	 42 	 подржувачки	 и	 консултатитвни	 услуги	
во	 врска	 со	 компјутерска	 опрема	 и	 софтвер,	
вклулчувајќи	подржувачки	и	консултативни	услуги	
во	 врска	 со	 компјутерска	 опрема	 и	 софтвер	 за	
деловна	употреба	

(210)	 TM  2008/1878	 (220)	 15/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП
 ул. „ЦАНЕ КУЗМАНОСКИ„ бр. 1 Прилеп, MK
(540)	

ЗЛАТЕН ДАБ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33		алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(210)	 TM  2008/1879	 (220)	 15/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП
 ул. „ЦАНЕ КУЗМАНОСКИ„ бр. 1 Прилеп, MK
(540)	

КРАЛИ МАРКО

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 32 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	сокови,	и	други	препарати	за	производство	
на	пијалаци	
кл.	33 	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	
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(210)	 TM  2008/1881	 (220)	 15/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 La-Z-Boy Incorporated
 1284 N. Telegraph Road Monroe, Michigan 48162, 

US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	20		мебел	

(210)	 TM  2008/1882	 (220)	 15/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 ДОМАТТИ АД Фабрика за преработка на овошје 

и зеленчук и обработка на тутун
 ул. Маршал Тито, бр. 73, 2220 Св. Николe, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	 13 	 огнено	 оружје,	 муниција	 и	 проектили,	
експлозиви,	средства	за	огномет	
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	
преработки;	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	заленчук;	желе,	џемови	компоти;	
јајца,	млеко	и	млечни	производи;	масла	и	масти	
за	јадење	
кл. 30  кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии),	мирудии;	мраз	
кл.	 32	 	 пиво;	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци;	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	 35 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи,	 а	
особено	 големопродажба	 и	 малопродажба	 на	 :	
огнено	оружје,	муниција	и	проектили,	експлозиви,	
средства	за	огномет;	месо,	риба,	живина	и	дивеч;	
месни	 преработки;	 конзервирано,	 смрзнато,	
сушено	и	варено	овошје	и	заленчук;	желе,	џемови	
компоти;	јајца,	млеко	и	млечни	производи;	масла	
и	 масти	 за	 јадење;	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	
ориз,	 тапиока,	 саго,	 замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	
производи	 од	 жита,	 леб!	 производи	 од	 тесто	 и	
слатки,	сладолед;	мед,	меласа;	квасец,	прашок	за	
печење,	 сол,	 сенф;	оцет,	 сосови	 (како	мирудии),	

мирудии;	 мраз;	 пиво;	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	
други	безалкохолни	пијалаци;	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2008/1884	 (220)	 15/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(300)	 77/601,048		27/10/2008		US

(731)	 Red.com, Inc.
 20291 Valencia Circle Lake Forest, California 

92630, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

DSMC

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9 	модуларни	системи	за	камера	и	додатоци,	
кои	се	продаваат	поединечно	или	во	целина,	а	се	
состојат	од	камери,	леќи	за	камери,	електронски	
визири,	 модули	 за	 процесирање,	 модули	 за	
слики,	 флеш	 мемориски	 картички,	 електронска	
мемории,	 хард	 драјвови	 за	 видео	 рекордери,	
видео	монитори	и	рамни	 (флет)	дисплеј	 екрани,	
сите	за	употреба	во	создавање,	чување,	достава,	
ракување,	 снимање,	 плеј	 бек	 или	 гледање	 на	
видео,	 музички,	 графички,	 фото,	 аудио,	 текст,	
мултимедиа	

(210)	 TM  2008/1885	 (220)	 16/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
 Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

ТРИТАЦЕ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2008/1886	 (220)	 16/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Sanofi - Aventis
 174, avenue de France, 75013 Paris, FR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

КОРДАРОНЕ



Glasnik, 16/3, str. 42-79, juni 2009 Skopje   

Trgovski marki

61

TM 2008/1904

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2008/1887	 (220)	 16/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Sanofi - Aventis
 174, avenue de France, 75013 Paris, FR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

КОАПРОВЕЛ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 	фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2008/1888	 (220)	 16/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(300)	 77/508,165		25/06/2008		US
(731)	 Wyse Technology Inc. Corporation organized 

under the laws of Delaware
 3471 N. First Street, San Jose, California 95134, 

US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

VIANCE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9 	компјутери	и	компјутерски	периферијални,	
особено	компјутери	и	тенки	клиент	

(210)	 TM  2008/1896	 (220)	 17/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ВИПРО ДООЕЛ
 Моински пат бб, 1480 Гевгелија, MK
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

SANDOMATO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29 	конзервирано,	сушено	и	варено	овошје	и	
зеленчук,	концентрат	од	домати	
кл.	30  кечап	(сос),	концентрат	од	домати	
кл. 32  безалкохолни	пијалаци/сокови	од	домати	

(210)	 TM  2008/1898	 (220)	 17/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 PHARMASCIENCE INC.
 6111 Royalmount Avenue 100, Montreal Quebec 

H4P 2T4, CA
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

PMS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5  фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
фармацевтки	производи	

(210)	 TM  2008/1899	 (220)	 17/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 ЗЛАТЕВСКИ ЉУБИША
 ул. Фазанерија 1, бр. 96, Гостивар, MK
(540)	

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

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

(210)	 TM  2008/1904	 (220)	 18/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Друштво за трговија на спортска опрема, 

услуги и спортски инженеринг СПОРТ М 
експорт-импорт Скопје

 ул. КЕЈ 13 Ноември бр. ГТЦ -  локал 197 Скопје, 
MK
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(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35 	 услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	
со	текстил,	обувки,	предмети	од	кожа	и	спортска	
опрема	

(210)	 TM  2008/1906	 (220)	 18/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Друштво за  трговија,производство и услуги 

„ЕMONA BRAND” ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 ул. Виргино бр. 89 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	 жолта,	 светло	 и	 темно	 зелена,	 црвена,		
светло	и	темно	сина,	кафена	и	црна

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30		цејлонски	чај	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	
привремено	сместување	

(210)	 TM  2008/1907	 (220)	 19/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 South Cone, Inc., a California Corporation
 5935 Darwin Court Carlsbad, California 92008, 

US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 18 	 сенаменски	 атлетски	 торби;	 сенаменски	
торби	 за	 носење;	 атлетски	 торби;	 ранци;	 торби	

за	плажа;	сенаменски	торби;	патни	цилиндрични	
торби;	 торби	 за	 вежбање;	 чанти;	 торби	 за	
пaзарење;	 патни	 торби;	 паричници,	 торбички	 за	
на	појас	
кл. 25 	 костими	 за	 капење;	 бикини;	 шорцеви	 за	
капење;	облека	за	капење;	џемпери;	сукњи;	блузи;	
кратки	 панталони;	 шорцеви	 за	 водни	 спортови;	
волнени	 шорцеви;	 обувки,	 капи;	 џакети;	 џинс;	
волнена	 горна	облека,	 горна	облека	без	ракави;	
маици	кои	 ги	истакнуваат	мускулите;	панталони;	
сандали;	 саронги;	 маици;	 чевли;	 шорцеви;	
здолништа;	т-маици;	шорцеви	за	шетање	

(210)	 TM  2008/1908	 (220)	 19/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Orange Personal Communications Services 

Limited 
 St. James Court, Great Park Road, Almondsburry 

Park, Bradley Stoke, Bristol, UK
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ			ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

ORANGE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9 	 електрични	 и	 електронски	 апарати	 и	
инструменти	за	комуникација	и	телекомуникација;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 комуникација	 и	
телекомуникација;	 електрични	 и	 електронски	
апарати	 и	 инструменти,	 при	 што	 сите	 се	
наменети	за	обработка,	внесување,	складирање,	
пренесување,	извлекување	или	прием	на	податоци;	
апарати	и	инструменти	за	наснимување,	пренос,	
засилување	 или	 репродукција	 на	 звук,	 слики,	
информации	 или	шифрирани	 податоци;	 камери;	
фотографски	 апарати,	 инструменти	 и	 опрема;	
апарати,	инструменти	и	опрема	за	обработка	на	
слики;	телевизиски	и	радио	апарати	и	инструменти;	
предаватели	и	приемници	за	телекомуникации	и	
емитување	преку	радио	и	телевизија;	апарати	за	
пристап	до	емитувани	или	пренесувани	програми;	
холограми;	 компјутери;	 периферна	 опрема	 за	
комијутери;	 програмирани	 електронски	 кола	
-	 носачи	 на	 податоци;	 компјутерски	 програми;	
компјутерски	софтвер;	дискови,	ленти	и	жици,	при	
што	сите	се	магнетни	носачи	на	податоци;	празни	и	
претходно	наснимени	магнетни	картинки;	картички	
за	 податоци;	 мемориски	 картички;	 интелигентни	
картички;	картички	кои	содржат	микропроцесори;	
картички	со	интегрални	кола;	електронски	картички	
за	 идентификација;	 телефонски	 картички;	
телефонски	кредитни	картички;	кредитни	картички;	
дебитни	 картички;	 картички	 за	 електронски	 игри	
наменети	 за	 употоеба	 со	 телефони;	 ЦД	 РОМ	
дискови;	магнетни	дигитални	и	оптички	носачи	на	
податоци;	магнетни,	дигатални	и	оптички	средства	
за	 наснимување	 и	 складирање	 на	 податоци	
(празни	 и	 претходно	 наснимени);	 компјутерски	
софтвер	 преземен	 од	 интернет;	 електронски	
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публикации	(кои	мoже	да	се	преземат	од	мрежа)	
кои	 се	 нудат	 „онлајн”	 од	 компјутески	 датотеки		
или	 преку	 Интернет;	 компјутерски	 софтвер	
и	 апарат	 за	 телекомуникации	 (вклучително	
и	 модеми)	 кои	 овозможуваат	 поврзување	
со	 датотеки,	 мрежи	 за	 локално	 работење	 и	
Интернет;	 компјутерски	 софтвер	 кој	 овозможува	
услуги	за	телеконференција,	видеоконференција	
и	 видеофонија;	 компјутерски	 софтвер	 кој	
овозможува	 пребарување	 и	 извлекување	 на	
податоци;	 компјутсрски	 софтвер	 за	 пристап	
до	 датотеки,	 услуги	 за	 телекомуникации,	
компјутерски	мрежи	и	електронски	огласни	табли;	
софтвер	за	компјутерски	игри;	дигитална	музика	
(која	 може	 да	 се	 преземе	 од	 мрежа)	 која	 се	
нуди	преку	 компјутерска	датотека	или	Интернет;	
дигитална	музика	(која	може	да	се	преземе	)	која	
се	 нуди	 преку	 веб	 сајтови	 за	 МПЗ	 на	 Итернет;	
уреди	за	репродукција	на	музика	која	е	примена	
преку	Интернет;	МПЗ	плеери;	програми	(кои	може	
да	се	преземат	од	мрежа)	за	фотографии,	слики,	
графички	 прикази,	 звучни	 бајтови,	 филмови	 ,	
видео	и	аудио-визуелна	репродукција	кои	се	нудат	
„онлајн”	или	преку	компјутерски	датотеки	или	преку	
Интернат	 или	 веб	 сајтови	 на	 Интернет;	 апарати	
и	 инструменти	 за	 далечинско	 набљудување;	
компјутерски	софтвер	за	употреба	при	далечинско	
набљудување;	 сателитски	 предаватели	 и	
приемници;	 сателити	 за	 телекомуникации	
и	 емитување;	 радио-телефонски	 фарови	 и	
телефонски	столбови;	електрични	жици	и	кабли;	
оптички	 кабли;	 отпорнички	 жици;	 електроди;	
системи	 и	 инсталации	 за	 телекомуникации;	
терминали	 за	 телефонски	 мрежи;	 телефонски	
разводни	 табли;	 телекомуникациски	 апарат	
за	 внесување,	 складирање,	 конверзија	 и	
обработка	 на	 сигнали;	 телефонска	 опрема;	
опрема	 за	 фиксни,	 преносливи,	 мобилни,	
безрачни	 или	 телефони	 кои	 се	 активираат	 со	
гласовна	 индукција;	 мултимедиеки	 терминали;	
интерактивни	 терминали	 за	 прикажување	
и	 нарачка	 на	 производи	 и	 услуги;	 апарати	 и	
инструменти	 за	 повикување,	 повикување	 преку	
радио	и	за	радио-телефонија;	телефони,	мобилни	
телефони	 и	 рачни	 телефони;	 факс	 машини;	
прибор	за	телефони	и	рачни	телефони;	адаптери	
за	употреба	со	телефони;	полначи	за	батерии	за	
употреба	со	телефони;	уреди	кои	се	поставуваат	
на	 маса	 или	 се	 монтираат	 во	 автомобил,	 кои	
содржат	 звучник	 за	 да	 му	 овозмржи	 на	 рачниот	
телефон	 да	 се	 користи	 без	 раце;	 подлога-
прекинувач	 за	 рачен	 телефон	 кој	 се	 прставува	
во	 автомобил;	 торби	 и	 чанти	 кои	 се	 специјално	
прилагодени	 за	 сместување	 или	 носење	 на	
преносливи	 телефони	 и	 телефонска	 опрема	 и	
прибор;	 компјутеризирани	 лични	 организатори;	
антени;	 батерии;	 микропроцесори;	 тастатури;	
модеми;	 рачуналки;	 екрани	 за	 прикажување;	
електронски	системи	за	глобално	одредување	на	
локацијата;	електронски	апарати	и	инсгруменш	за	
навигација,	следење	и	одредување	на	локацијата;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 набљудување	
(различно	 од	 ин-виво	 набљудување);	 радио	
апарати	 и	 инструменти;	 електрични	 апарати	 и		
инструменти	за	регулација,	 	тестрање	(различно	

од	 ин-виво	 тестирање),	 сигнализација,	 проверка	
(надзор)	и		едукација;	оптичкики		електрооптички	
апарати	 и	 инструменти;	 видео	 филмови;	 аудио-
визуелни	 апарати	 и	 опрема;	 опрема	 и	 апарати	
за	 електронски	 игри;	 електрични	 и	 електронски	
прибор	 и	 периферна	 опрема	 која	 е	 предвидена	
и	 е	 прилагодена	 за	 употреба	 со	 компјутери,	
аудио-визуелен	 апарат	 и	 опрема	 и	 апарати	 за	
електронски	 игри;	 делови	 и	 елементи	 за	 сите	
горенаведени	производи	
кл.	 38	 	 услуги	 за	 телекомуникации;	 услуги	 за	
комуникации;	 услуги	 за	 телефонија,	 мобилна	
телефонија,	 факс	 пораки,	 телекс	 пораки,	
прибирање	и	пренесување	на	пораки;	повикување	
преку	радио	врска,	пренасочување	на	телефонски	
повици,	 одговарање	 на	 телефонски	 повици,	
пребарување	 во	 адресари	 и	 електронска	
пошта;	 пренесување,	 праќање	 и	 прием	 на	 звук,	
податоци,	 слики,	 музика	 и	 информации;	 услуги	
за	 праќање	 на	 електронски	 пораки;	 услуги	 за	
„онлајн”	 информации	 кои	 се	 однесуваат	 на	
телекомуникации;	 услуги	 за	 меѓусебна	 размена/
замена	 на	 податоци;	 пренесување	 податоци	 по	
пат	 на	 телекомуникација;	 услуги	 за	 сателитска	
комуникација;	 услуги	 за	 емитување;	 емитување	
или	 пренесување	 на	 радао	 или	 телевизиски	
програми	 и	 на	 филмови,	 телешопинг	 и	 веб-
шопинг	програми;	услуги	за	видеотекст,	телетекст	
и	 увид	 во	 податоци;	 емитување	 и	 праќање	
на	 мултимедиски	 содржини	 преку	 мрежи	 за	
електронска	 комуникација;	 услуги	 за	 праќање	
на	видео	пораки;	услуги	за	видео	конференција;	
услуги	 за	 видео	 телефонија;	 телекомуникација	
на	 информации	 (вклучително	 и	 веб	 страници),	
компјутерски	 програми	 и	 било	 какви	 други	
податоци;	 обезбедувањекориснички	 пристап	
до	 Интернет;	 обезбедување	 обезбедување	
кориснички	пристап	до	Интернет	(услужни	фирми);	
обезбедување	и	функционирање	на	електронска	
конференција,	 разговор	 во	 група	 и	 учество	 во	
дијалог	 преку	 размена	 на	 електронски	 пораки	
преку	електронски	огласни	табли;	обезбедување	
пристап	до	веб	сајтови	 за	дигитална	 	музика	на	
Интернет;	обезбедување	пристап	до	веб	сајтови	
за	МПЗ	на	Интернет;	праќање	дигитална	музила	
по	 пат	 на	 телекомуникации;	 обезбедување	
дристап	до	инфраструктури	за;	телекомуникации	
за	 други	 оператори;	 функционирање	 и	
обезбедување	машини	за	пребарување;	услуги	за	
телекомуникациски	пристап;	пренесување	пораки	
и	 слики	 со	 помош	 на	 компјутери;	 комуникација	
со	 помош	 на	 компјутер;	 услуги	 за	 новински	
агенции;	 пренесување	 вести	 и	 информации	 за	
тековни	настани;	земање,	давање	под	закуп	или	
изнајмување	 апарати,	 инструменти,	 инстклации	
или	компоненти	за	употреба	при	обезбедувањето	
на	 горенаведените	 услуги;	 советодавни,	
информациски	 и	 консултантски	 услуги	 кои	 се	
однесуваат	на	сите	горенаведени	услуги	
кл. 42  научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
и	проектирање	кои	се	однесуваат	на	нив;	услуги	
за	 лабораториски	 истражувања;	 раководење	 со	
истражување,	 проектирање	и	развој	 на	 проекти;	
истражување,	проектирање	и	развој	на	производи;	
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технички	 истражувања;	 услуги	 за	 истражување,	
проектирање	 и	 развој	 кои-се	 однесуваат	 на	
компјутери,	 компјутерски	програми,	 компјутерски	
системи,	комуникациски	решенија	за	компјутерски	
софтвер,	 системи	 за	 обработка	 на	 податоци,	
управување	 со	 податоци,	 компјутеризирани	
системи	 за	 обработка	 на	 информации,	 услуги	
за	 комуникации,	 комуникациски	 решенија,	
комуникациски	 системи	 и	 мрежен	 интерфејс;	
компјутерски	 услуги;	 ажурирање	 и	 проектирање	
на	компјутерски	хардвер;	одржување,	ажурирање	
и	 проектирање	 на	 компјутерски	 управувачки	
софтвер,	 компјутерски	 софтвер	 и	 компјутерски	
програми;	услуги	за	компјутерско	програмирање;	
подготвување	 и	 обезбедување	 информации	 во	
врска	со	компјутери	и	инсталации	за	компјутерски	
мрежи;	услуги	за	технички	совети	и	консултации	
во	 областа	 на	 информатичката	 технологија	 и	
телекомуникациите;	 проектирање	 и	 развој	 на	
компјутерски	 системи	 и	 телекомуникациски	
системи	 и	 	 опрема;	 услуги	 за	 компјутерско	
управување;	 услуги	 	 за	 оперативна	 подршка	 за	
компјутерски	мрежи,	телекомуникациски	и	мрежи	за	
пренос	на	податоци;	„онлајн”	компјутерски	услуги;	
услуги	 за	 програмирање	 кои	 се	 нудат	 „онлајн”;	
обезбедување	 пристап	 до	 електронска	 „онлајни	
мрежа	 заради	 извлекување	 на	 информации;	
изнајмување	 компјутери;	 проектирање,	 цртање	
и	 овластено	 пишување,	 заради	 селективно	
здружување	на	веб	страници	на	Интернет;	услуги	
за	создавање	на	виртуелни	и	интерактивни	слики;	
создавање,	 функционирање	 и	 одржување	 на	
датотеки,	 Интранети	 и	 веб	 сајтови;	 хостирање	
на	 веб	 сајтови	 за	 друга	 лица;	 инсталирање	 и	
одржување	на	компјутерски	софтвер;	изнајмување	
на	 време	 за	 пристап	 до	 компјутерски	 датотеки;	
изнајмување	на	време	за	пристап	до	компјутерски	
огласни	и	информациски	табли	и	до	компјутерски	
мрежи;	 провајдер	 на	 услуги	 за	 користење	
Интернет;	 селективно	 здружување,	 создавање	
и	одржување	на	регистер	на	имиња	на	домејни;	
создавање,	функционирање	и	одржување	на	веб	
сајтови,	 веб	 страници	 и	 портали	 за	 внесување	
на	 текст,	 слики	 и	 музика	 кои	 се	 обезбедуваат	
преку	 компјутери	 или	 преку	 мобилни	 телефони;	
обезбедување	информации	и	советодавни	услуги	
„онлајн”	 од	 компјутерска	 датотека	 или	 преку	
Интернет;	 услуги	 за	 временска	 прогноза;	 услуги	
за	давање	метеоролошки	информации;	услуги	за	
внатрешен	дизајн;	информациски	и	советодавни	
услуги	 кои	 се	 однесуваат	 на	 сите	 горенаведени	
услуги	
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кл.	 9	 	 електрични	 и	 електронски	 апарати	 и	
инструменти	за	комуникација	и	телекомуникација;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 комуникација	 и	
телекомуникација;	 електрични	 и	 електронски	
апарати	 и	 инструменти,	 при	 што	 сите	 се	
наменети	за	обработка,	внесување,	складирање,	
пренесување,	извлекување	или	прием	на	податоци;	
апарати	и	инструменти	за	наснимување,	пренос,	
засилување	 или	 репродукција	 на	 звук,	 слики,	
информации	 или	шифрирани	 податоци;	 камери;	
фотографски	 апарати,	 инструменти	 и	 опрема;	
апарати,	инструменти	и	опрема	за	обработка	на	
слики;	телевизиски	и	радио	апарати	и	инструменти;	
предаватели	и	приемници	за	телекомуникации	и	
емитување	преку	радио	и	телевизија;	апарати	за	
пристап	до	емитувани	или	пренесувани	програми;	
холограми;	 компјутери;	 периферна	 опрема	 за	
комијутери;	 програмирани	 електронски	 кола	
-	 носачи	 на	 податоци;	 компјутерски	 програми;	
компјутерски	софтвер;	дискови,	ленти	и	жици,	при	
што	сите	се	магнетни	носачи	на	податоци;	празни	и	
претходно	наснимени	магнетни	картички;	картички	
за	 податоци;	 мемориски	 картички;	 интелигентни	
картички;	картички	кои	содржат	микропроцесори;	
картички	со	интегрални	кола;	електронски	картички	
за	 идентификација;	 телефонски	 картички;	
телефонски	кредитни	картички;	кредитни	картички;	
дебитни	 картички;	 картички	 за	 електронски	 игри	
наменети	 за	 употоеба	 со	 телефони;	 ЦД	 РОМ	
дискови;	магнетни	дигитални	и	оптички	носачи	на	
податоци;	магнетни,	дигатални	и	оптички	средства	
за	 наснимување	 и	 складирање	 на	 податоци	
(празни	 и	 претходно	 наснимени);	 компјутерски	
софтвер	 преземен	 од	 Интернет;	 електронски	
публикации	(кои	може	да	се	преземат	од	мрежа)	
кои	 се	 нудат	 „онлајн”	 од	 компјутески	 датотеки		
или	 преку	 Интернет;	 компјутерски	 софтвер	
и	 апарат	 за	 телекомуникации	 (вклучително	
и	 модеми)	 кои	 овозможуваат	 поврзување	
со	 датотеки,	 мрежи	 за	 локално	 работење	 и	
Интернет;	 компјутерски	 софтвер	 кој	 овозможува	
услуги	за	телеконференција,	видеоконференција	
и	 видеофонија;	 компјутерски	 софтвер	 кој	
овозможува	 пребарување	 и	 извлекување	 на	
податоци;	 компјутсрски	 софтвер	 за	 пристап	
до	 датотеки,	 услуги	 за	 телекомуникации,	
компјутерски	мрежи	и	електронски	огласни	табли;	
софтвер	за	компјутерски	игри;	дигитална	музика	
(која	 може	 да	 се	 преземе	 од	 мрежа)	 која	 се	
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нуди	преку	 компјутерска	датотека	или	Интернет;	
дигитална	музика	(која	може	да	се	преземе)	која	
се	 нуди	 преку	 веб	 сајтови	 за	 МПЗ	 на	 Итернет;	
уреди	за	репродукција	на	музика	која	е	примена	
преку	Интернет;	МПЗ	плеери;	програми	(кои	може	
да	се	преземат	од	мрежа)	за	фотографии,	слики,	
графички	 прикази,	 звучни	 бајтови,	 фшшови,	
видео	и	аудио-визуелна	репродукција	кои	се	нудат	
„онлајн”	или	преку	компјутерски	датотеки	или	преку	
Интернат	 или	 веб	 сајтови	 на	 Интернет;	 апарати	
и	 инструменти	 за	 далечинско	 набљудување;	
компјутерски	софтвер	за	употреба	при	далечинско	
набљудување;	 сателитски	 предаватели	 и	
приемници;	 сателити	 за	 телекомуникации	
и	 емитување;	 радио-телефонски	 фарови	 и	
телефонски	столбови;	електрични	жици	и	кабли;	
оптички	 кабли;	 отпорнички	 жици;	 електроди;	
системи	 и	 инсталации	 за	 телекомуникации;	
терминали	 за	 телефонски	 мрежи;	 телефонски	
разводни	 табли;	 телекомуникациски	 апарат	
за	 внесување,	 складирање,	 конверзија	 и	
обработка	 на	 сигнали;	 телефонска	 опрема;	
опрема	 за	 фиксни,	 преносливи,	 мобилни,	
безрачни	 или	 телефони	 кои	 се	 активираат	 со	
гласовна	 индукција;	 мултимедиеки	 терминали;	
интерактивни	 терминали	 за	 прикажување	
и	 нарачка	 на	 производи	 и	 услуги;	 апарати	 и	
инструменти	 за	 повикување,	 повикување	 преку	
радио	и	за	радио-телефонија;	телефони,	мобилни	
телефони	 и	 рачни	 телефони;	 факс	 машини;	
прибор	за	телефони	и	рачни	телефони;	адаптери	
за	употреба	со	телефони;	полначи	за	батерии	за	
употреба	со	телефони;	уреди	кои	се	поставуваат	
на	 маса	 или	 се	 монтираат	 во	 автомобил,	 кои	
содржат	 звучник	 за	 да	 му	 овозмржи	 на	 рачниот	
телефон	 да	 се	 користи	 без	 раце;	 подлога-
прекинувач	 за	 рачен	 телефон	 кој	 се	 прставува	
во	 автомобил;	 торби	 и	 чанти	 кои	 се	 специјално	
прилагодени	 за	 сместување	 или	 носење	 на	
преносливи	 телефони	 и	 телефонска	 опрема	 и	
прибор;	 компјутеризирани	 лични	 организатори;	
антени;	 батерии;	 микропроцесори;	 тастатури;	
модеми;	 рачуналки;	 екрани	 за	 прикажување;	
електронски	системи	за	глобално	одредување	на	
локацијата;	електронски	апарати	и	инсгруменш	за	
навигација,	следење	и	одредување	на	локацијата;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 набљудување	
(различно	 од	 ин-виво	 набљудување);	 радио	
апарати	 и	 инструменти;	 електрични	 апарати	 и		
инструменти	за	регулација,	 	тестрање	(различно	
од	 ин-виво	 тестирање),	 сигнализација,	 проверка	
(надзор)	и		едукација;	оптичкики		електрооптички	
апарати	 и	 инструменти;	 видео	 филмови;	 аудио-
визуелни	 апарати	 и	 опрема;	 опрема	 и	 апарати	
за	 електронски	 игри;	 електрични	 и	 електронски	
прибор	 и	 периферна	 опрема	 која	 е	 предвидена	
и	 е	 прилагодена	 за	 употреба	 со	 компјутери,	
аудио-визуелен	 апарат	 и	 опрема	 и	 апарати	 за	
електронски	 игри;	 делови	 и	 елементи	 за	 сите	
горенаведени	производи	
кл.	 38 	 услуги	 за	 телекомуникации;	 услуги	 за	
комуникации;	 услуги	 за	 телефонија,	 лшбилна	
телефонија,	 факс	 пораки,	 телекс	 пораки,	
прибирање	и	пренесување	на	пораки;	повикување	
преку	радио	врска,	пренасочување	на	телефонски	

повици,	 одговарање	 на	 телефонски	 повици,	
пребарување	 во	 адресари	 и	 електронска	
пошта;	 пренесување,	 праќање	 и	 прием	 на	 звук,	
податоци,	 слики,	 музика	 и	 информации;	 услуги	
за	 праќање	 на	 електронски	 пораки;	 услуги	 за	
„онлајн”	 информации	 кои	 се	 однесуваат	 на	
телекомуникации;	 услуги	 за	 меѓусебна	 размена/
замена	 на	 податоци;	 пренесување	 податоци	 по	
пат	 на	 телекомуникација;	 услуги	 за	 сателитска	
комуникација;	 услуги	 за	 емитување;	 емитување	
или	 пренесување	 на	 радао	 или	 телевизиски	
програми	 и	 на	 филмови,	 телешопинг	 и	 веб-
шопинг	програми;	услуги	за	видеотекст,	телетекст	
и	 увид	 во	 податоци;	 емитување	 и	 праќање	
на	 мултимедиски	 содржини	 преку	 мрежи	 за	
електронска	 комуникација;	 услуги	 за	 праќање	
на	видео	пораки;	услуги	за	видео	конференција;	
услуги	 за	 видео	 телефонија;	 телекомуникација	
на	 информации	 (вклучително	 и	 веб	 страници),	
компјутерски	 програми	 и	 било	 какви	 други	
податоци;	 обезбедувањекориснички	 пристап	
до	 Интернет;	 обезбедување	 обезбедување	
кориснички	пристап	до	Интернет	(услужни	фирми);	
обезбедување	и	функционирање	на	електронска	
конференција,	 разговор	 во	 група	 и	 учество	 во	
дијалог	 преку	 размена	 на	 електронски	 пораки	
преку	електронски	огласни	табли;	обезбедување	
пристап	до	веб	сајтови	 за	дигитална	 	музика	на	
Интернет;	обезбедување	пристап	до	веб	сајтови	
за	МПЗ	на	Интернет;	праќање	дигитална	музила	
по	 пат	 на	 телекомуникации;	 обезбедување	
дристап	до	инфраструктури	за;	телекомуникации	
за	 други	 оператори;	 функционирање	 и	
обезбедување	машини	за	пребарување;	услуги	за	
телекомуникациски	пристап;	пренесување	пораки	
и	 слики	 со	 помош	 на	 компјутери;	 комуникација	
со	 помош	 на	 компјутер;	 услуги	 за	 новински	
агенции;	 пренесување	 вести	 и	 информации	 за	
тековни	настани;	земање,	давање	под	закуп	или	
изнајмување	 апарати,	 инструменти,	 инстклации	
или	компоненти	за	употреба	при	обезбедувањето	
на	 горенаведените	 услуги;	 советодавни,	
информациски	 и	 консултантски	 услуги	 кои	 се	
однесуваат	на	сите	горенаведени	услуги	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
и	проектирање	кои	се	однесуваат	на	нив;	услуги	
за	 лабораториски	 истражувања;	 раководење	 со	
истражување,	 проектирање	и	развој	 на	 проекти;	
истражување,	проектирање	и	развој	на	производи;	
технички	 истражувања;	 услуги	 за	 истражување,	
проектирање	 и	 развој	 кои-се	 однесуваат	 на	
компјутери,	 компјутерски	програми,	 компјутерски	
системи,	комуникациски	решенија	за	компјутерски	
софтвер,	 системи	 за	 обработка	 на	 податоци,	
управување	 со	 податоци,	 компјутеризирани	
системи	 за	 обработка	 на	 информации,	 услуги	
за	 комуникации,	 комуникациски	 решенија,	
комуникациски	 системи	 и	 мрежен	 интерфејс;	
компјутерски	 услуги;	 ажурирање	 и	 проектирање	
на	компјутерски	хардвер;	одржување,	ажурирање	
и	 проектирање	 на	 компјутерски	 управувачки	
софтвер,	 компјутерски	 софтвер	 и	 компјутерски	
програми;	услуги	за	компјутерско	програмирање;	
подготвување	 и	 обезбедување	 информации	 во	
врска	со	компјутери	и	инсталации	за	компјутерски	
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мрежи;	услуги	за	технички	совети	и	консултации	
во	 областа	 на	 информатичката	 технологија	 и	
телекомуникациите;	 проектирање	 и	 развој	 на	
компјутерски	 системи	 и	 телекомуникациски	
системи	 и	 	 опрема;	 услуги	 за	 компјутерско	
управување;	 услуги	 	 за	 оперативна	 подршка	 за	
компјутерски	мрежи,	телекомуникациски	и	мрежи	за	
пренос	на	податоци;	„онлајн”	компјутерски	услуги;	
услуги	 за	 програмирање	 кои	 се	 нудат	 „онлајн”;	
обезбедување	 пристап	 до	 електронска	 „онлајни	
мрежа	 заради	 извлекување	 на	 информации;	
изнајмување	 компјутери;	 проектирање,	 цртање	
и	 овластено	 пишување,	 заради	 селективно	
здружување	на	веб	страници	на	Интернет;	услуги	
за	создавање	на	виртуелни	и	интерактивни	слики;	
создавање,	 функционирање	 и	 одржување	 на	
датотеки,	 Интранети	 и	 веб	 сајтови;	 хостирање	
на	 веб	 сајтови	 за	 друга	 лица;	 инсталирање	 и	
одржување	на	компјутерски	софтвер;	изнајмување	
на	 време	 за	 пристап	 до	 компјутерски	 датотеки;	
изнајмување	на	време	за	пристап	до	компјутерски	
огласни	и	информациски	табли	и	до	компјутерски	
мрежи;	 провајдер	 на	 услуги	 за	 користење	
Интернет;	 селективно	 здружување,	 создавање	
и	одржување	на	регистер	на	имиња	на	домејни;	
создавање,	функционирање	и	одржување	на	веб	
сајтови,	 веб	 страници	 и	 портали	 за	 внесување	
на	 текст,	 слики	 и	 музика	 кои	 се	 обезбедуваат	
преку	 компјутери	 или	 преку	 мобилни	 телефони;	
обезбедување	информации	и	советодавни	услуги	
„онлајн”	 од	 компјутерска	 датотека	 или	 преку	
интернет;	 услуги	 за	 временска	 прогноза;	 услуги	
за	давање	метеоролошки	информации;	услуги	за	
внатрешен	дизајн;	информациски	и	советодавни	
услуги	 кои	 се	 однесуваат	 на	 сите	 горенаведени	
услуги	

(210)	 TM  2008/1910	 (220)	 22/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Агенција за финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој
 бул. Трета Македонска Бригада бб, (Македонијa 

Табак блок Ц), 1000 Скопје, MK	
(540)	

(591)	 жолто-портокалова,	зелена,	црвена	и	сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35		огласување,	водење	на	работење,	управу–
вање	со	работи,	канцелариски	работи	
кл. 36	 	 осигурување,	финансиски	 работи,	моне–
тарни	рботи	
кл.	45		правни	услуги,	лични	и	општествени	услуги	

што	 ги	 даваат	 трети	 лица	 за	 задоволување	 на	
потребите	на	поединци

(210)	 TM  2008/1911	 (220)	 22/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Агенција за финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој
 бул. Трета Македонска Бригада бб, (Македонija 

Табак блок Ц), 1000 Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35 	 огласување,	водење	на	работење,	упра–
вување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	36	 	 осигурување,	финансиски	 работи,	моне–
тарни	рботи	
кл.	45  правни	услуги,	лични	и	општествени	услуги	
што	 ги	 даваат	 трети	 лица	 за	 задоволување	 на	
потребите	на	поединци

(210)	 TM  2008/1912	 (220)	 22/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Агенција за финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој
 бул. Трета Македонска Бригада бб, (Македонски 

Табак блок Ц), 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 жолта-портокалова,	зелена,	црвена	и	сина	
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35 	 огласување,	водење	на	работење,	упра–
вување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	36	 	 осигурување,	финансиски	 работи,	моне–
тарни	рботи	
кл.	45		правни	услуги,	лични	и	општествени	услуги	
што	 ги	 даваат	 трети	 лица	 за	 задоволување	 на	
потребите	на		поединци
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TM 2008/1921

(210)	 TM  2008/1915	 (220)	 22/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Друштво за реклама и издаваштво АМПТЕАМ 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
 ул. Ангел Димовски бр. 8/1-16, Скопје, MK
(540)	

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

кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 кои	
не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	материјал	 за	 пакување	
кои	не	се	опфатени	во	другите	класи,	печатарски	
букви	клишиња	

(210)	 TM  2008/1917	 (220)	 22/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 PPG Industries Ohio, Inc.
 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 

US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	 ЗА	

ОСТВАРУВАЊЕ	И	ЗАШТИТА	НА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	
СОПСТВЕНОСТ	 СКОПЈЕ	 	 п.факс:	 301,	 ул.	 29	
Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје,	1000	Скопје

(540)	

ENVIROBASE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	2 	заштитни	слоеви	во	вид	на	боја	

(210)	 TM  2008/1920	 (220)	 23/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation
 Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel, CH
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ			ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје

(540)	

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

кл. 34  тутун,	 суров	 или	 преработен;	 производи	
од	 тутун,	 вклучително	пури,	 цигари,	 цигарилоси,	
тутун	 за	 виткање	 ваши	 сопствени	 цигари,	 тутун	
за	 луле,	 тутун	 за	 џвакање,	 бурмут	 (snuff)	 тутун,	
кретек	(kretek);	замена	за	тутун	(не	за	медицински	
употреби);	артикли	за	пушачи,	вклучувајќи	хартија	
за	 цигари	 и	 туби,	 филтери	 за	 цигари,	 бинлаци,	
(tins)	 за	 тутун,	 кутии	 за	 цигари	 и	 пепелници,	
лули,	џебни	направи	за	виткање	цигари,	запалки;	
кибрити	

(210)	 TM  2008/1921	 (220)	 23/12/2008	
	 (442)	 30/06/2009

(731)	 Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation
 Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel, CH
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл. 34	 	 тутун,	 суров	 или	 преработен;	 производи	
од	 тутун,	 вклучувајќи	 пури,	 цигари,	 цигарилоси,	
тутун	 за	 виткање	 ваши	 сопствени	 цигари,	 тутун	
за	 луле,	 тутун	 за	 џвакање,	 бурмут	 (snuff)	 тутун,	
кретек	(ketek);	замени	за	тутун	(не	за	медицински	
употреби);	артикли	за	пушачи,	вклучувајќи	хартија	
за	цигари	и	туби,	филтри	за	цигари,	бинлаци,	(tins)	
за	тутун,	кутии	за	цигари	и	пепелници,	лули,	џебни	
направи	за	виткање	цигари,	запалки;	кибрити	
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TM 2008/1931

(210)	 TM  2008/1931	 (220)	 24/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

„ВИА-ЧОК” доо експорт-импорт
 ул. М. Тито вв. Тетово, MK
(540)	

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

кл. 30 	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 проиаводи	 од	
жита,	леб,	тесто	за	слатки	слатки,	сладолед,	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	/како	мирудии/;	мирудии,	мраз	

(210)	 TM  2008/1932	 (220)	 24/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Друштво за изучување на странски јазици, 

трговија и услуги ПИКАДИЛИ С Анита и Весна 
ДОО Скопје and Друштво за изучување на 
странски јазици, трговија и услуги ПИКАДИЛИ 
С Анита и  ДОО Скопје

 ул. Фјодор Достоевски бр. 8-а 1000 Скопје, MK 
and ул. Фјодор Достоевски бр. 8-а 1000 Скопје, 
MK

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

(540)	

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

кл.	 41 	 образовни	 услуги;	 подготвување	
на	 наставата,	 забава;	 спортски	 и	 културни	
активности	
кл.	 45	 	 лични	 и	 општествени	 услуги	 што	 ги	
даваат	 лица	 за	 задоволување	 на	 потребите	 на	
поединците,	 безбедносни	 услови	 за	 заштита	 на	
имот	и	лица	

(210)	 TM  2008/1933	 (220)	 24/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
 300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје

(540)	

LADY SPEED STICK DEPIL PROTECT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3 	антиперспиранти	и	деодоранси	

(210)	 TM  2008/1934	 (220)	 24/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Acer Incorporated Representative: J.T. Wang
 7F. No.137, Sec.2, Chien Kuo N. Rd., Taipei Taiwan 

R.O.C., TW
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9		печатар,	ласерски	печатар,	инк	џет	печатар,	
мултифункционален	и	„се	во	еден”	печатар,	делови	
за	 сите	 горенаведени	 производи;	 електронски	
рачни	уреди	за	безжичен	прием	и/или	трансмисија	
на	 податоци	 кои	 го	 овозможуваат	 корисникот	
да	 води	 сметка	 или	 управува	 со	 персонални	
информации	 и	 кои	 може	 и	 исто	 така	 да	 има	
капацитет	да	емитува	и	прима	 звучна,	 сликовна	
и	видео	комуникација;	софтвер	за	сихронизација	
на	 податоци	 помеѓу	 мобилна	 безжична	 станица	
или	 единица	 и	 фиксна	 или	 мобилна	 безжична	
станица	или	единица	и	софтвер	кои	овозможува	и	
обезбедува	еднонасочна	и	двонасочна	безжична	
поврзаност	 со	 податоци;	 преносни	 дигитални	
електронски	 уреди	 и	 софтвер	 поврзан	 со	 нив,	
рачни	 електронски	 уреди	 за	 безжичен	 прием	
и/или	 трансмисија	 на	 податоци;	 софтвер	 за	
пренасочување	 на	 пораки,	 е-маил,	 и/или	 други	
податоци	 од	 персонален	 компјутер	 или	 сервер	
до	 еден	 или	 повеќе	 рачни	 електронски	 уреди;	
компјутерски	 софтвер	 и	 програм	 за	 раководење	
и	работа	со	безжична;	телекоиуникациски	уреди;	
компјутерски	 софтвер	 за	 пристап,	 пребарување,	
индексирање	 и	 повраток	 на	 информации	 и	
податоци	 од	 глобални	 компјутерски	 мрежи	 и	
глобални	комуникациски	мрежи,	и	за	пребарување	
и	 навигација	 низ	 веб	 страни	 на	 наведените	
мрежи;	 компјутерски	 софтвер	 за	 праќање	 и	
прием	 на	 кратки	 пораки	 и	 електронска	 пошта	 и	
за	 филтрирање	 нетекстуални	 информации	 од	
податоци;	рачни	електронски	уреди	за	податочна,	
звучна,	сликовна	и	видео	комуникација;	софтвер	
за	компјутерски	игри	за	мобилни	рачни	телефони;	
софтвер	 за	 електронски	 игри	 за	 мобилни	 рачни	
телефони	
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TM 2008/1945

(210)	 TM  2008/1940	 (220)	 25/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Производно услужно и трговско друштво на 

големо и мало увоз-извоз ДАМЕКС Мирчевски 
и др. Д.О.О. Скопје

 ул. Визбегово,Чаир, 1000, MK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат		Ул.”Васил	

Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540)	

ДАМЕКС

(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	
ѓубрива,	смеши	за	гаснење	пожар;	препарати	за	
калење	и	заварување	метали;	хемиски	производи	
за	 конзервирање	 прехранбени	 производи;	
материи	за	штавење;	адхезиви	/лепливи	материи/	
наменети	за	индустрија	
кл.	30 	кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	 жито,	
леб,	 сладолед,	 мед,	 меласа,	 квасец,	 прашок	 за	
пежење;	сол,	сенф;	оцет,	сосови	 /како	мирудии/,	
мирудии,	мраз	
кл. 39 	транспортни	услуги;	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	

(210)	 TM  2008/1941	 (220)	 25/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Производно услужно и трговско друштво на 

големо и мало увоз-извоз ДАМЕКС Мирчевски 
и др. Д.О.О. Скопје

 село Визбегово, MK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат	Ул.”Васил	

Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 темно	сива,	жолта,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 1  хемиски	 производи	 за	 индустријата,	
науката,	фотографиите,	 како	 и	 за	 земјоделието,	
градинарството	и	шумарството;	сурови	вештачки	
смоли,	 сурови	 пластични	 материи;	 вештачки	
ѓубрива,	смеши	за	гаснење	пожар;	препарати	за	
калење	и	заварување	метали;	хемиски	производи	
за	 конзервирање	 прехранбени	 производи;	
материи	за	штавење;	адхезиви	/лепливи	материи/	
наменети	за	индустрија	
кл.	30 	кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	 жито,	
леб,	 сладолед,	 мед,	 меласа,	 квасец,	 прашок	 за	

пежење;	сол,	сенф;	оцет,	сосови	 /како	мирудии/,	
мирудии,	мраз	
кл.	39		транспортни	услуги;	пакување	и	складирање	
стока,	организираљње	патувања	

(210)	 TM  2008/1942	 (220)	 25/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Друштво за производство промет и услуги 

Млечен Ресторан ВЕГЕРА ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје

 ул. Ленинова бр. 54 1000 Скопје, MK
(540)	

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

кл.	30 	производи	од	брашно	и	жита,	леб,	производи	
од	тесто	и	слатки	
кл. 35		услуги	при	предажба	на	мало	и	големо	со	
производи	од	бршно	и	жита,	леб	и	производи	од	
тесто	и	слатки	
кл.	43 	услуги	за	подготвување	на	храна	и	пијалаци,	
привремено	сместување	

(210)	 TM  2008/1945	 (220)	 25/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 MIGROS TURK TICARET ANONIM SIRKETI 
 Turgut Ozal Bulvari No:6, 34758 Atasehir 

ISTANBUL, TR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела	и	портокалова	
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9	 	научни,	наутички,	геодетски,	фотографски,	
кинематографски	и	оптички	апарати	и	инструменти	
како	и	апарати	и	инструменти	за	вагање,	мерење	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција),	 за	 помош	
(спасување)	 и	 за	 обука,	 апарати	 и	 инструменти	
за	 водење,	 дистрибуирање,	 трансформирање,	
акумулирање,	 подесување	 или	 управување	
со	 електрична	 струја,	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 репродукција	 на	 звук	 или	 слика;	
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магнетни	подлоги	 за	 снимање,	 акустични	плочи;	
автомати	 и	 механизми	 за	 автоматски	 уреди	 кои	
се	 придвижуваат	 со	 претходно	 уфрлување	 на	
монети,	регистарски	благајни,	компјутери,	опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери;	апарати	
за	гасење	на	пожар	
кл. 35  огласување	 и	 рекламирање;	 водење		
комерцијални	 работи;	 комерцијална	 админи–
страција;	канцелариски	работи	
кл. 36 	 осигурување;	финансиски	 работи,	моне–
тарни	работи;	управување	со	недвижнини	

(210)	 TM  2008/1949	 (220)	 26/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Друштво за трговија и услуги РОЈАЛ ХОУСЕ 

ГРОУП ДОО увоз-извоз Скопје
 1000 Скопје, ул. Македонија бр. 32, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје		Ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 кафена,	сива,	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 21 	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинство,	 стакларија,	 порцелан,	 фајанс	 и	
грнчарија,	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи	

(210)	 TM  2008/1950	 (220)	 26/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Друштво за преработка на кафе и трговија на 

големо и мало РИО ДООЕЛ
  ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје,  , MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	жолта,	портокалова,	црвена,	светло	и	темно	
кафена	и	црна

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	30		кафе	

(210)	 TM  2008/1957	 (220)	 30/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 ВЕМИЛ Д.О.О.
 рудешка цвета бр. 140 Загреб , HR
(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕ	 ЛЕГЕ	 Калеска	 и	

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

(540)	

(591)	 црна	и	зелена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акомулирање,	
регулирање	или	конторлирање	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	гласнење	на	пожар	
кл.	35		огласување	и	рекламирање	по	пат	на	сите	
сретства	за	јавно	информирање	и	по	пат	на	било	
кој	медиум,	дистрибуција	на	огласни	материјали;	
водење	 на	 работење,	 деловно	 управување	 и	
помош	 во	 деловно	 управување;	 организирање	
на	советувања;	 канцелариски	работи,	а	особено	
услуги	 во	 врска	 прометот	 и	 презентацијата	 на	
стоките	на	големо	и	мало;	услуги	на	продавници	на	
мало	вклучувајќи	он-лајн	услуги	на	продавници	на	
мало	кои	нудат	и	продаваат	фотографски	апарати	
и	 инструменти,	 телекомуникациски	 апарати	
и	 инструменти,	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	
и	 репродуќција	 на	 звук	 или	 слика;	 магнетски	
носачи	 на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање;	
авоматски	 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,	 снимени	
компјутерски	 програми,	 снимени	 носачи	 на	 звук	
и/или	 слика;	 услуги	 за	 продажба	 на	 мало	 и	 он-
лајн	услуги	за	продажба	на	мало	и	/или	услуги	за	
порачка	на	фотографски	апарати	и	инструменти,	
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телекомуникациски	апарати,	апарати	за	снимање,	
пренос	и	репродукција	на	звук	или	слика;	магнетски	
носачи	 на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање;	
автоматски	 машини	 и	 механизми	 за	 апарти	 кои	
се	активираат	со	монети	или	жетони,	регистарски	
каси,	машини	 за	 сметање,	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 комјутери,	 снимени	 комјутерски	
програм,	 снимени	 носачи	 на	 звук	 и/или	 слика;	
книговотствени	 услуги;	 професионални	 деловни	
косултации;	деловни	истражувања;	маркетиншки	
студии,	 анализи	 и	 истражувања;	 организирање	
на	изложби,	саеми	од	областа	на	стопанството	во	
стопански	или	рекламни	цели	
кл.	37		поправки	и	одржување	на	комјутери	и	друга	
информатичка	 опрема	 услуги	 за	 поставување	
инсталации	за	поврзување	на	комјутери	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги	и	исгражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања-
проектирање	 и	 развој	 на	 комјутерски	 хардвер	 и	
софтвер	

(210)	 TM  2008/1965	 (220)	 31/12/2008
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Burling Limited
 P.O. Box 71 Craigmuir Chambers, Road Town, 

TORTOLA , VG
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	18		кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	 куфери	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл. 25 	облека,	обувки	и	капи	
кл.	35 	огласувае;	водење	на	работење;	управу–
вање	со	работи;	канцелариски	работи	

(210)	 TM  2009/1	 (220)	 08/01/2009
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 БАЛКАНИКА ДОО Скопје
 ул. Коста Новаковиќ бр. 46-2/9 1000 Скопје, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ			

бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	
Скопје

(540)	

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

кл.	16 	хартија,	картон	и	производите	од	нив	кои	не	
се	опфатени	со	другите	класи,	печатени	работи	
кл. 35 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
маркетинг;	издателство	

(210)	 TM  2009/4	 (220)	 08/01/2009
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Kiss Nail Products, Inc.
 57 Seaview Blvd. Port Washington, New York, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

BROADWAY NAILS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	8	 	средства	за	маникир	и	педикир;	турпии	за	
нокти;	 направи	 за	 сечење	 нокти;	 пробојниции	
(punchers)	 за	 нокти;	 бушалки	 за	 нокти;	 ножички	
за	 кутикули;	 пинцети;	 средства	 за	 обликување	
(вајанје)	нокти	и	средства	за	уметнички	апликации	
за	нокти	

(210)	 TM  2009/5	 (220)	 08/01/2009
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Kiss Nail Products, Inc.
 57 Seaview Blvd. Port Washington, New York , 

US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

BROADWAY NAILS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 21 	 прибор	 за	 третирање	 нокти	 на	 прсти	 на	
рацете	и	нокти	на	прсти	на	нозе,	имено	четки	

(210)	 TM  2009/6	 (220)	 08/01/2009
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Kiss Nail Products, Inc.
 57 Seaview Blvd. Port Washington, New York,  

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

(540)	

BROADWAY NAILS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3 	производи	за	нега	на	нокти,	имено	вештачки	
нокти	 за	 прсти	 на	 раце	 и	 ножни	 прсти,	 лепила	
за	 вештачки	 нокти,	 отстранувач	 на	 лепила	 за	
вештачки	 нокти,	 зацврстувач	 за	 нокти,	 затнувач	
(ѕеа1ег)	 за	нокти,	 заштитник	за	нокти,	сетови	за	
лакирање	 нокти,	 сетови	 за	 вајање	 на	 акрилни	
нокти,	 сетови	 за	 уметност	на	нокти;	 продукти	 за	
зголемување	на	нокти,	имено,	налепници	(decals)	
за	нокти,	сјај	(светки)	(glitter)	за	нокти,	приврзоци	
(charms)	за	нокти,	висечки	прврзоци	(dangles)	за	
нокти	 и	 разновиден	 печатен	 материјал	 кој	 што	
може	 да	 биде	 залепен	 на	 ноктот,	 а	 којшто	 го	
разубавува	и	декорира	ноктот;	козметика	во	бои;	
маскара,	препарати	за	боење	коса,	смирак	(emery	
boards)	нанесен	на	табли	за	шмирглање		нокти	

(210)	 TM  2009/7	 (220)	 09/01/2009
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Миле Ѓошевски
 бул. Партизански одреди 99-1/2 1000 Скопје, 

MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

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

кл.	3		козметички	производи	
кл.	5		фармацевтски	производи	
кл.	35		услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
козметички	и	фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2009/14	 (220)	 16/01/2009
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 ДЕ НОВО ГРОУП - Друштво за трговија и услуги 

доо Скопје
 ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, MK

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	25  облека,	обувки	и	капи	
кл.	35  услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
облека,	обувки	и	капи	

(210)	 TM  2009/15	 (220)	 16/01/2009
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Mars, Incorporated
 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 

US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	 (темни	 и	 светли	 нијанси),	 бела,	 кафена,	
жолта,	црвена	и	пртокалова

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29 	месо,	риба,	живина	и	дивеч;	екстракти	од	
месо;	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	 овошје	 и	
зеленчук;	тревки	(билки);	јајца,	млечни	производи;	
желеа,	џемови,	компоти;	млеко	и	млечни	пијалаци;	
производи	подготвени	 за	 конзумирање	и	 коишто	
се	 составени	 првенствено	 од	 гореспоменатите	
производи	
кл.	 30	 	 кафе	 и	 замена	 за	 кафе;	 чај,	 какао;	
чоколада	 за	 пиење;	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	 саго;	
брашно	и	подготовки	направени	од	житарици;	леб,	
бисквити,	торти,			(производи	од	тесто),	чоколада	
и	 слатки;	 сладолед;	 мраз,	 овошни	 сладоледи;	
мед,	 меласа;	 сол,	 сенф;	 оцет,	 сосови;	 песто;	
сосови	 како	 мирудии;	 тревки	 (билки);	 мирудии;	
производи	подготвени	за	конзумирање	а	кои	што	
се	составени	од	горе	споменатите	производи	

(210)	 TM  2009/22	 (220)	 20/01/2009
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Друштво за современи комуникации ЈБТ ДОО 

Скопје
 ул.Народен фронт бр.25/3, 1000 Скопје, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат		Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
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(540)	

GLANC

(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. 3	 	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	 козметички	производи,	лосиони	
за	коса,	препарати	за	нега	на	забите	
кл.	 21 	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домќинството,	 чешли	 и	 сунгери,	 четки	 (освен	
сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	 кои	 се	 користат	 за	 чистење,	 челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи	

(210)	 TM  2009/23	 (220)	 20/01/2009
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Друштво за современи комуникации ЈБТ ДОО 

Скопје
 ул.Народен фронт бр.25/3, 1000 Скопје, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

EXTRA GLANC

(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. 3 	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	 козметички	производи,	лосиони	
за	коса,	препарати	за	нега	на	забите	
кл. 21	 	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домќинството,	 чешли	 и	 сунгери,	 четки	 (освен	
сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	

производи	 кои	 се	 користат	 за	 чистење,	 челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи	

(210)	 TM  2009/24	 (220)	 20/01/2009
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Друштво за современи комуникации ЈБТ ДОО 

Скопје
 ул.Народен фронт бр.25/3, 1000 Скопје, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

SUPER GLANC

(591)	
(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. 3 	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	 козметички	производи,	лосиони	
за	коса,	препарати	за	нега	на	забите	
кл.	 21  куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домќинството,	 чешли	 и	 сунгери,	 четки	 (освен	
сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	 кои	 се	 користат	 за	 чистење,	 челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи	

(210)	 TM  2009/27	 (220)	 21/01/2009
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Друштво за трговија на големо и мало ГРИГОР 

АРНАУДОВ ДОО експорт-импорт 
 1480 ГЕВГЕЛИЈА ул. Маршал Тито бр. 106, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје		Ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
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TM 2009/30

(540)	

(591)	 сребрена,	кафена,	црна,	сива	и	бела	
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	33		алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(210)	 TM  2009/30	 (220)	 21/01/2009
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Suiden Commerce EOOD
 16 Malashevska Str., 1225 Sofia, BG
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

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

	

	

(210)	 TM  2009/33	 (220)	 22/01/2009
	 	 (442)	 30/06/2009
(731)	 Panasonic Corporation (a Japanese corporation)
 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-

8501, JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	 9	 	 тенки	 телевизиски	 уреди	 опремени	 со	
рамни	плазма	екрани	или	рамни	екрани	од	течен	
кристал	(LCD);	рекордери/плеери	на	видео	касети;	
рекордери/плеери	 на	 дигитални	 видео	 дискови;	
рекордери/плеери	 на	 дигитални	 аудио	 дискови;	
тенки	 телевизиски	 уреди	 опремени	 со	 рамни	
плазма	екрани	или	рамни	екрани	од	течен	кристал	
(LCD)	 со	 вградени	 рекордери/плеери	 на	 видео	
касети,	 рекордери/плеери	 на	 дигитални	 видео	
дискови,	 или	 рекордери/плеери	 на	 дигитални	
аудио	дискови;	аудио	звучни	(звучнички)	системи;	
апарати	 за	 далечинска	 контрола	 за	 употреба	
со	 телевизори;	 делови	 и	 приклучоци	 за	 сите	 од	
претходноспоменатите	производи,	сите	вклучени	
во	класата	9	
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 кл.	1	 TM	2008/1632
	 	 TM	2008/1940
	 	 TM	2008/1941
	 	 TM	2009/0022
	 	 TM	2009/0023
	 	 TM	2009/0024

 кл. 2	 TM	2008/1917

 кл. 3	 TM	2007/1256
	 	 TM	2008/1688
	 	 TM	2008/1868
	 	 TM	2008/1933
	 	 TM	2009/0006
	 	 TM	2009/0007
	 	 TM	2009/0022
	 	 TM	2009/0023
	 	 TM	2009/0024

 кл. 4	 TM	2002/0487

 кл. 5	 TM	2007/0589
	 	 TM	2007/1256
	 	 TM	2008/0460
	 	 TM	2008/1244
	 	 TM	2008/1245
	 	 TM	2008/1512
	 	 TM	2008/1659
	 	 TM	2008/1688
	 	 TM	2008/1692
	 	 TM	2008/1742
	 	 TM	2008/1746
	 	 TM	2008/1748
	 	 TM	2008/1868
	 	 TM	2008/1872
	 	 TM	2008/1885
	 	 TM	2008/1886
	 	 TM	2008/1887
	 	 TM	2008/1898
	 	 TM	2009/0007

 кл. 6	 TM	2008/0160

 кл. 7	 TM	2008/0160
	 	 TM	2008/0344
	
 кл. 8	 TM	2009/0004

 кл. 9	 TM	2008/0757
	 	 TM	2008/0931
	 	 TM	2008/1261
	 	 TM	2008/1829
	 	 TM	2008/1858
	 	 TM	2008/1861
	 	 TM	2008/1870
	 	 TM	2008/1876
	 	 TM	2008/1877
	 	 TM	2008/1884
	 	 TM	2008/1888
	 	 TM	2008/1908
	 	 TM	2008/1909
	 	 TM	2008/1934
	 	 TM	2008/1945
	 	 TM	2008/1957
	 	 TM	2009/0033

 кл. кл. 10	 TM	2008/1244
	 	 TM	2008/1245
	 	 TM	2008/1512
	 	 TM	2008/1725

 кл. 11	 TM	2008/1522

 кл. 12	 TM	2002/0487
	 	 TM	2008/0344

 кл. 13	 TM	2008/0260
	 	 TM	2008/1882

 кл. 14	 TM	2008/0842
	 	 TM	2008/1511

 кл. 16	 TM	2007/0889
	 	 TM	2008/1632
	 	 TM	2008/1688
	 	 TM	2008/1746
	 	 TM	2008/1748
	 	 TM	2008/1915
	 	 TM	2009/0001

 кл. 17	 TM	2002/0487
	 	 TM	2008/1522
	 	 TM	2008/1632
	
 кл. 18	 TM	2008/0842

	 	 TM	2008/1511
	 	 TM	2008/1695
	 	 TM	2008/1868
	 	 TM	2008/1907
	 	 TM	2008/1965

 кл. 19	 TM	2008/1522
	 	 TM	2008/1632

 кл. 20	 TM	2008/1041
	 	 TM	2008/1868
	 	 TM	2008/1881

 кл. 21	 TM	2008/1868
	 	 TM	2008/1949
	 	 TM	2009/0005
	 	 TM	2009/0022
	 	 TM	2009/0023
	 	 TM	2009/0024

 кл. 24	 TM	2008/1868

 кл. 25	 TM	2008/0842
	 	 TM	2008/1041
	 	 TM	2008/1695
	 	 TM	2008/1907
	 	 TM	2008/1965
	 	 TM	2009/0014

 кл. 28	 TM	2008/0842
	 	 TM	2008/1511
	 	 TM	2008/1868

 кл. 29	 TM	2008/0260
	 	 TM	2008/1882
	 	 TM	2008/1896
	 	 TM	2009/0015
	 	 TM	2009/0030

 кл. 30	 TM	2007/0218
	 	 TM	2007/1256
	 	 TM	2008/1605
	 	 TM	2008/1847
	 	 TM	2008/1848
	 	 TM	2008/1882
	 	 TM	2008/1896
	 	 TM	2008/1906

PREGLED NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA 
NA TRGOVSKITE MARKI

(510)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(210)  broj na prijavata

PREGLEDI

		 	(510)		 	 	 (210)		 	(510)		 	 	 (210) 		 	(510)		 	 	 (210)

Pregledi
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Pregledi

	 	 TM	2008/1931
	 	 TM	2008/1940
	 	 TM	2008/1941
	 	 TM	2008/1942
	 	 TM	2008/1950
	 	 TM	2009/0015
	 	 TM	2009/0030
 кл. 31	 TM	2008/0260
	 	 TM	2008/1846
	 	 TM	2008/1868
	 	 TM	2009/0030

 кл. 32	 TM	2008/0260
	 	 TM	2008/1498
	 	 TM	2008/1878	
	 	 TM	2008/1879
	 	 TM	2008/1882
	 	 TM	2008/1896
	 	 TM	2008/1899

 кл. 33	 TM	2008/0260
	 	 TM	2008/1845
	 	 TM	2008/1878
	 	 TM	2008/1879
	 	 TM	2009/0027

 кл. 34	 TM	2008/1920
	 	 TM	2008/1921
	
 кл. 35	 TM	2007/0543
	 	 TM	2008/0086
	 	 TM	2008/0160
	 	 TM	2008/0260
	 	 TM	2008/0842
	 	 TM	2008/0931
	 	 TM	2008/1041
	 	 TM	2008/1261
	 	 TM	2008/1443
	 	 TM	2008/1463
	 	 TM	2008/1585
	 	 TM	2008/1590
	 	 TM	2008/1605
	 	 TM	2008/1841
	 	 TM	2008/1845
	 	 TM	2008/1846
	 	 TM	2008/1847
	 	 TM	2008/1848
	 	 TM	2008/1849
	 	 TM	2008/1853
	 	 TM	2008/1854
	 	 TM	2008/1856
	 	 TM	2008/1867
	 	 TM	2008/1869
	 	 TM	2008/1870
	 	 TM	2008/1873
	 	 TM	2008/1874
	 	 TM	2008/1882

	 	 TM	2008/1904
	 	 TM	2008/1910
	 	 TM	2008/1911
	 	 TM	2008/1912
	 	 TM	2008/1942
	 	 TM	2008/1945
	 	 TM	2008/1957
	 	 TM	2008/1965
	 	 TM	2009/0001
	 	 TM	2009/0007
	 	 TM	2009/0014

	 кл. 36	 TM	2008/1849
	 	 TM	2008/1873
	 	 TM	2008/1874
	 	 TM	2008/1910
	 	 TM	2008/1911
	 	 TM	2008/1912
	 	 TM	2008/1945

 кл. 37	 TM	2008/0344
	 	 TM	2008/1522
	 	 TM	2008/1590
	 	 TM	2008/1829
	 	 TM	2008/1870
	 	 TM	2008/1873
	 	 TM	2008/1874
	 	 TM	2008/1957

 кл. 38	 TM	2007/0543
	 	 TM	2007/0889
	 	 TM	2008/0757
	 	 TM	2008/1522
	 	 TM	2008/1861
	 	 TM	2008/1867
	 	 TM	2008/1908
	 	 TM	2008/1909

 кл. 39	 TM	2002/0487
	 	 TM	2008/1349
	 	 TM	2008/1590
	 	 TM	2008/1842
	 	 TM	2008/1940
	 	 TM	2008/1941

 кл. 41	 TM	2007/0543
	 	 TM	2008/0842
	 	 TM	2008/1585
	 	 TM	2008/1692
	 	 TM	2008/1746
	 	 TM	2008/1748
	 	 TM	2008/1841
	 	 TM	2008/1853
	 	 TM	2008/1854
	 	 TM	2008/1856
	 	 TM	2008/1867
	 	 TM	2008/1869

	 	 TM	2008/1932
	
 кл. 42	 TM	2007/0543
	 	 TM	2007/0889
	 	 TM	2008/0086
	 	 TM	2008/0757
	 	 TM	2008/1261
	 	 TM	2008/1692
	 	 TM	2008/1829
	 	 TM	2008/1861
	 	 TM	2008/1867
	 	 TM	2008/1870
	 	 TM	2008/1877
	 	 TM	2008/1908
	 	 TM	2008/1909
	 	 TM	2008/1957

 кл. 43	 TM	2008/0260
	 	 TM	2008/1327
	 	 TM	2008/1506
	 	 TM	2008/1605
	 	 TM	2008/1841
	 	 TM	2008/1906
	 	 TM	2008/1942

кл. 44	 TM	2008/1272
	 	 TM	2008/1725
	 	 TM	2008/1746
	 	 TM	2008/1748

 кл. 45	 TM	2008/0757
	 	 TM	2008/1829
	 	 TM	2008/1910
	 	 TM	2008/1911
	 	 TM	2008/1912
	 	 TM	2008/1932

		 	(510)		 	 	 (210) 		 	(510)		 	 	 (210) 		 	(510)		 	 	 (210)	 	
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PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI

(731)	 nositel na pravoto na trgovska marka
(210)  broj na prijavata

(731)	 Бис Оил ДОО - Скопје	
(210)	 	 MK/T/	2002/487

 Друштво за трговија НАТУСАНА 
МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје  

	 	 MK/T/	2007/1256

 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 
trgovinu i usluge MK/T/	2007/218

 Џефри Ален Финли,  КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ  
 Скопје	 MK/T/	2007/543

 AMVAC Chemical Corporation, Corporation 
organized under the laws of California 

	 	 MK/T/	2007/589

 Новинско издавачко друштво ФОРУМ ПЛУС 
ДООЕЛ  MK/T/	2007/889

 ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ЗА ТРГОВИЈА Т.П. 
ТРАЕСКИ ПАСКО СЛОБОДАН ИРЕНА - 
ОХРИД MK/T/	2008/1041

 SmithKline Beecham Corporation 
	 	 MK/T/	2008/1244
	 	 MK/T/	2008/1245

 Друштво за услуги и трговија ИКТ КРЕАТИВ 
ДООЕЛ Скопје 

	 	 MK/T/	2008/1261

 Перица Ивановски 
	 	 MK/T/	2008/1272

 ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДАЖБА 
И ГРАДБА БИРО-БД ДОО, СКОПЈЕ 

	 	 MK/T/	2008/1327

 Друштво за транспорт и туризам ПИЛОТ 
ТРАВЕЛ ДОО увоз-извоз Скопје 

	 	 MK/T/	2008/1349

 АБ-Ауто дооел  
	 	 MK/T/	2008/1443

 ДТУ „Аполо„ Ратко ДООЕЛ 
	 	 MK/T/	2008/1463

 PepsiCo, Inc. 
	 	 MK/T/	2008/1498

 Ла Делишес Ком ДООЕЛ  
	 	 MK/T/	2008/1506

 Друштво за производство, трговија и услуги 
БЕТАМЕДИКО-ТРАДИНГ Елизабета ДООЕЛ 
Скопје 

	 	 MK/T/	2008/1511	
	 	 MK/T/	2008/1512

 ОЗОН ДОOЕЛ 
	 	 MK/T/	2008/1522

 ОМЕГА ДООЕЛ Скопје 
	 	 	MK/T/	2008/1585

 Друштво за трговија и услуги АВТОНОВА 
ДОО експорт-импорт Скопје 

	 	 MK/T/	2008/1590

 БЛИМЕД ДОО 
	 	 MK/T/	2008/160

 АТАНАСОВ МИЛЕ 
	 	 MK/T/	2008/1605

 СТИРОЛ - Скопје 
	 	 MK/T/	2008/1632

 PANACEA BIOTEC LTD. 
	 	 MK/T/	2008/1659

 ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о. 
	 	 MK/T/	2008/1688

 Фармацевтски факултет 
	 	 MK/T/	2008/1692

 4-ГАП доо експорт-импорт Скопје 
	 	 MK/T/	2008/1695

 Ceragem Co., Ltd 
	 	 MK/T/	2008/1725

 SCORPIUS 
	 	 MK/T/	2008/1742

 GLAXO GROUP LIMITED 
	 	 MK/T/	2008/1746	
	 	 MK/T/	2008/1748

 Друштво за производство, проектирање, 
обезбедување, одржување и др. ДИМАЛ 
СЕКЈУРИТИ експорт-импорт ДООЕЛ 

	 	 MK/T/	2008/1829

 Друштво за производство услуги и трговија 
на големо и мало ПРИНЦЕ ЕНТЕРПРАЈС 
ДООЕЛ експорт-импорт 

	 	 MK/T/	2008/1841

Pregledi
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(731) ДПТУ АЛФА ТРАВЕЛ ДОО увоз-извоз Скопје
(210)	 	 MK/T/	2008/1842
	
	 СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во  
 приватна сопственост увоз-извоз Скопје
	 	 	 	
						 	 MK/T/	2008/1845	
	 	 MK/T/	2008/1846	
	 	 MK/T/	2008/1847	
	 	 MK/T/	2008/1848
	 	 MK/T/	2008/1849

 ТОДОРЧЕ КОЦЕВ 
	 	 	MK/T/	2008/1853
	 	 MK/T/	2008/1854
	 	 MK/T/	2008/1856

 Wyse Technology Inc. Corporation organized 
under the laws of Delaware 

	 	 MK/T/	2008/1858

 Orange Personal Communications Services 
Limited 

	 	 MK/T/	2008/1861

 Друштво за телекомуникациски, инженеринг, 
софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ 
ДООЕЛ Скопје 

	 	 MK/T/	2008/1867

 Tomaxx Handels Ges.m.b.H 
	 	 MK/T/	2008/1868
	
	 Друштво за туризам и услуги ЗИП ТРАВЕЛ  
 ДОО Скопје 
	 	 MK/T/	2008/1869

 ВЕМИЛ Д.О.О. 
	 	 MK/T/	2008/1870

 Трговско Друштво Геопром-Мирослав 
ДООЕЛ Скопје 

	 	 MK/T/	2008/1872

 Друштво за градежништво и услуги СОРАВИА 
ИНВЕСТ ДОО Скопје 

	 	 MK/T/	2008/1873

 Друштво за градежништво и услуги СОРАВИА 
РИСОРТ ДОО Скопје 

	 	 MK/T/	2008/1874

 Wyse Technology Inc. Corporation organized 
under the laws of Delaware 

	 	 MK/T/	2008/1876
	 	 MK/T/	2008/1877

 ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП 
	 	 MK/T/	2008/1878
	 	 MK/T/	2008/1879

 La-Z-Boy Incorporated 
	 	 MK/T/	2008/1881

 ДОМАТТИ АД Фабрика за преработка на 
овошје и зеленчук и обработка на тутун

	 	 	MK/T/	2008/1882

 Red.com, Inc. 
	 	 	MK/T/	2008/1884

 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
	 	 MK/T/	2008/1885

 Sanofi - Aventis 
	 	 MK/T/	2008/1886
	 	 MK/T/	2008/1887

 Wyse Technology Inc. Corporation organized 
under the laws of Delaware 

	 	 MK/T/	2008/1888

 Друштво за производство, трговија и услуги 
ВИПРО ДООЕЛ 

	 	 MK/T/	2008/1896

 PHARMASCIENCE INC. 
	 	 MK/T/	2008/1898

 ЗЛАТЕВСКИ ЉУБИША 
	 	 MK/T/	2008/1899

 Друштво за трговија на спортска опрема, 
услуги и спортски инженеринг СПОРТ М 
експорт-импорт Скопје 

	 	 MK/T/	2008/1904

 Друштво за  трговија,производство и 
услуги  «ЕMONA BRAND» ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје  
 MK/T/	2008/1906

 South Cone, Inc., a California Corporation 
	 MK/T/	2008/1907

 Orange Personal Communications Services 
Limited  

	 	 MK/T/	2008/1908
	 	 MK/T/	2008/1909

 Агенција за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој 

	 	 MK/T/	2008/1910
	 	 MK/T/	2008/1911
	 	 	MK/T/	2008/1912

 Друштво за реклама и издаваштво АМПТЕАМ 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

	 	 MK/T/	2008/1915

Pregledi
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(731) PPG Industries Ohio, Inc. 
(210)	 	 MK/T/	2008/1917

 Philip Morris Products S.A., a Swiss corpo–
ration 

	 	 MK/T/	2008/1920
	 	 MK/T/	2008/1921

 Друштво за производство, трговија и услуги 
«ВИА-ЧОК» доо експорт-импорт 

	 	 MK/T/	2008/1931

 Друштво за изучување на странски јазици, 
трговија и услуги ПИКАДИЛИ С Анита 
и Весна ДОО Скопје and Друштво за 
изучување на странски јазици, трговија и 
услуги ПИКАДИЛИ С Анита и  ДОО Скопје 
 MK/T/	2008/1932

 COLGATE - PALMOLIVE COMPANY 
	 	 MK/T/	2008/1933

 Acer Incorporated Representative: J.T. Wang 
 MK/T/	2008/1934

 Производно услужно и трговско друштво 
на големо и мало увоз-извоз ДАМЕКС 
Мирчевски и др. Д.О.О. Скопје 

	 	 MK/T/	2008/1940
	 	 MK/T/	2008/1941

 Друштво за производство промет и услуги 
Млечен Ресторан ВЕГЕРА ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје 

	 	 MK/T/	2008/1942

 MIGROS TURK TICARET ANONIM SIRKETI  
 MK/T/	2008/1945

 Друштво за трговија и услуги РОЈАЛ ХОУСЕ 
ГРОУП ДОО увоз-извоз Скопје 

	 	 MK/T/	2008/1949

 Друштво за преработка на кафе и трговија 
на големо и мало РИО ДООЕЛ 

	 	 MK/T/	2008/1950

 ВЕМИЛ Д.О.О. 
	 	 MK/T/	2008/1957

 Burling Limited 
	 	 MK/T/	2008/1965

 Трговско друштво на големо и мало МИКЕИ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ, Експорт-Импорт, 
Скопје 

	 	 MK/T/	2008/260

 GUANGZHOU HONDA AUTOMOBILE CO., 
LTD. 

	 	 MK/T/	2008/344
Pregledi

 NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S. 
	 	 MK/T/	2008/460

 Друштво за консалтинг и информатички 
инженеринг Нет-Бит доо Скопје  
 MK/T/	2008/757

 Delta Sport d.o.o., 
	 	 MK/T/	2008/842

 Агенција за комуникациски услуги ИДЕА 
Плус Комуникејшнс ДОО Скопје 

	 	 MK/T/	2008/86

 Друштво за производство, трговија и 
интелектуални услуги НИКО КОМПЈУТЕРИ 
ЖАРКО ДООЕЛ - Скопје 

	 	 MK/T/	2008/931

 БАЛКАНИКА ДОО Скопје 
	 	 MK/T/	2009/1

 ДЕ НОВО ГРОУП - Друштво за трговија и 
услуги доо Скопје 

	 	 MK/T/	2009/14

 Mars, Incorporated 
	 	 MK/T/	2009/15

 Друштво за современи комуникации ЈБТ 
ДОО Скопје 

	 	 MK/T/	2009/22
	 	 MK/T/	2009/23

 Друштво за современи комуникации ЈБТ 
ДОО Скопје 

	 	 MK/T/	2009/24

 Друштво за трговија на големо и мало 
ГРИГОР АРНАУДОВ ДОО експорт-импорт  
 MK/T/	2009/27

 Suiden Commerce EOOD 
	 	 MK/T/	2009/30

 Panasonic Corporation (a Japanese corpo–
ration) MK/T/	2009/33

 Kiss Nail Products, Inc. 
	 	 MK/T/	2009/4
	 	 MK/T/	2009/5
	 	 MK/T/	2009/6

 Миле Ѓошевски 
	 	 MK/T/	2009/7



Glasnik, 16/3, str. 80-245, juni 2009 Skopje

Trgovski marki

80

Vo soglasnost so ~lenot 147 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben 
vesnik na Republika Makedonija”, br.47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za  industriska 
sopstvenost gi objavuva podatocite za priznaenite prava na trgovski marki.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za trgovski marki (WIPO standard ST.60): 
(111) Registarski broj na dokumentot   

(151) Data na registrirawe

(181) Data na va`ewe (o~ekuvano)

(186) Data na istekot na prodol`uvaweto (o~ekuvano)

(210) Broj na prijavata    

(220) Data na podnesuvawe

(230) Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo  

(300) Pravo na prvenstvo: data, dr`ava, broj

(450) Data na objavuvawe

(510, 511)Broevite na klasite po me|unarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi

 (Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite

(540)  Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod

(551)  Oznaka za prijava na kolektivena trgovska marka

(560)  Oznaka za trodimenzionalena trgovska marka

(580) Data na donesuvawe re{enie so koe se vpi{uva sekoja promena vo registarot

(591)  Nazna~uvawe na bojata, odnosno kombinaciite na boi

(600) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ

 (data  ex-YU  broj na prijavata/isprava/re{enie) 

(732) Nositel na pravoto

(740) Zastapnik

(770) Ime i adresa na prethodniot nositel

(791) Ime i adresa na steknuva~ot na licencata

____________________

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

TRGOVSKI MARKItrGOVski  MaRKI
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(111)	 16022	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2001/561	 (220)	 17/05/2001
	 	 (181)	 17/05/2011
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за производство, промет и услуги 

РОТИКО Далибор и др. ДОО експорт-импорт 
Скопје

 бул. Партизански одреди бр.155/2-4, 1000 
Скопје, MK

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

(540)	

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

кл.	32  минерална	вода	

(111)	 15777	 (151)	 14/04/2009
(210)	 TM		2001/1101	 (220)	 27/11/2001
	 	 (181)	 27/11/2011
	 	 (450)	 30/06/2009
(300)	 157502		15/06/2001		GR
(732)	 TITAN CEMENT S.А.
 22 A HALKIDOS STREET 11143 ATHENS, GR
(740)	 ПАНДОРКА	 	 КИМОВА,	 адвокат	 ул.	 ‘’Васил	

Главинов”	бр	.3/1-1,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	16 	хартија,	картон	и	производите	од	нив	
кл.	19 	неметални	градежни	материјали	
кл.	39		транспортни	услуги	

(111)	 16030	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2002/24	 (220)	 14/01/2002
	 	 (181)	 14/01/2012
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 CASTROL LIMITED
 Wakefield House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire 

SN3 1RE, UK
(740)	 ШПЕНД	 	 ДЕВАЈА,	 адвокат	 бул.Крсте	 Мисирков	

бр.61/1-5,	1000	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 1 	хемикалии	кои	се	користат	во	индустријата,	
науката,	 фотографијата,	 хортикултурата	 и	
шумарството;	хемиски	производи	за	употреба	во	
индустријата	 и/или	 за	 употреба	 во	 производни	
процеси;	синтетички	материјали	за	апсорбирање	
масло;	детергентски	адитиви	за	бензин;	хемиски	
адитиви	 за	 горива,	 лубриканти	 и	 масти;	 лепила	
за	 индустриски	 потреби;	 антифриз;	 течности	 за	
сопирачки;	 препарати	 за	 лемење;	 препарати	 за	
одмастување	за	употреба	во	производни	процеси;	
средства	 за	 дисперзија	 на	 масло;	 течности	 за	
хидраулички	 кола;	 хемикалии	за	лемење;	масла	
и	течности	за	преносни	уреди;	течности	и	масла	
за	 сечење	 и	 брусење;	 средства	 за	 ладење;	
хемиски	 производи	 за	 употреба	 во	 третирањето	
на	разладните	системи	
кл. 2 	 состави	 и	 препарати	 против	 корозија	 и	
затнување;	 препарати	 против	 потемнување	 на	
метали;	препарати	за	заштита	на	метали;	средства	
за	заштита	од	корозија	
кл. 3	 	 сапуни;	 препарати	 за	 чистење,	 стружење,	
полирање	и	абразија;	детергенти	и	одмастувачи	
различни	од	оние	што	се	користат	во	производните	
процеси;	препарати	за	брусење;	масла	наменети	
за	 чистење;	 средства	 за	 отстранување	 боја;	
препарати	за	отстранување	корозија	
кл. 4	 	 индустриски	 масла	 и	 масти;	 лубриканти;	
масла	и	масти	за	подмачкување;	горива;	нехемиски	
адитиви	 за	 горива,	лубриканти	и	масти;	 состави	
за	 апсорбирање	 прашина,	 за	 навлажнување	 и	
сврзување;	средства	за	добивање	сјајност	
кл.	 9 	 мерни	 цилиндри;	 стаклени	 производи	 за	
мерење;	 шприцеви	 за	 земање	 примероци	 на	
масла	за	фрижидери;	термометри;	индикатори	на	
температура;	апарати	и	инструменти	за	мерење,	
испитување,	 мерење	 (тежина),	 набљудување	 и	
проверка;	апарати	и	инструменти	за	хемија;	научни	
апарати	 и	 инструменти;	 апарати	 за	 испитување	
лубриканти;	 хидраулички	 масла	 и	 течности;	
препарати	 против	 смрзнување	 и	 течности	 за	
термички	 пренос;	 електрични	 акумулатори	 и	
полначи	 за	 електрични	 акумулатори;	 заштитни	
шлемови	 за	 мотоциклисти;	 инсталации	 и	 пумпи	
за	издавање	измерени	количества	масло	и	масти;	
видео	 ленти;	 видео	 наснимувачи;	 компјутери;	
компјутерски	софтвер;	компјутерски	програми	
кл.	 37 	 услуги	 за	 сервисирање,	 подмачкување,	
одржување	 и	 поправка	 на	 возила,	 мотори	 и	
машини;	услуги	за	набљудување	и	ревизија	што	
се	однесуваат	на	горенаведеното;	антикорозивен	
третман	на	возила;	вулканизерски	услуги;	услуги	за	
миење	моторни	возила;	услуги	за	сервисирање	
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кл.	42 	 анализа,	 испитување	 и	 набљудување	 на	
масла,	средства	за	ладење,	масти	и	лубриканти;	
набљудување	на	нивото	на	горивото	и	средството	
за	 подмачкување	 во	 машини	 и	 возила;	 анализа	
и	 дијагноза	 на	 степенот	 на	 истрошеност,	
дефектите	и	 грешките	кај	моторите	и	машините;	
советодавни	услуги	заснозани	на	резултагите	од	
горенаведените	 анализи	 и	 дијагнози;	 услуги	 за	
набљудување	што	се	однесуваат	на	сервисирање,	
подмачкување,	одржување	и	поправка	на	возила,	
мотори	и	машини	

(111)	 15778	 (151)	 14/04/2009
(210)	 TM		2002/159	 (220)	 05/03/2002
	 	 (181)	 05/03/2012
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Брокерска куќа БРО-ДИЛ А.Д. Скопје
 Бул. Партизански одреди бр.3  Скопје, MK
(740)	 ПАНДОРКА	 	 КИМОВА,	 адвокат	 ул.	 ‘’Васил	

Главинов”	бр	.3/1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 во	сите	бои	и	комбинации
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 36	 	 осигурување,	финансиски	 работи,	 моне–
тарни	работи,	работи	поврзани	со	недвижен	имот	

(111)	 15796	 (151)	 21/04/2009
(210)	 TM		2002/505	 (220)	 02/07/2002
	 	 (181)	 02/07/2012
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 YILDIZ HOLDING A.S.
 Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 светло	и	темно	жолта,	виолетова,	окер,	карамела;	
црвена,	бела,	кафена

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 30	 	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	
житарици,	леб,	колачи	и	торти,	слатки,	сладоледи;	
мед,	 меласа,	 квасец,	 прашок	 за	 пециво;	 сол,	
сенф;	оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии,	мраз;	
а	 особено	 чоколади,	 бисквити,	 кекси,	 вафли,	
бисквити	прелиени	со	чоколада	и	вафли	прелиени	
со	чоколада	

(111)	 15797	 (151)	 21/04/2009
(210)	 TM		2002/507	 (220)	 02/07/2002
	 	 (181)	 02/07/2012
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 YILDIZ HOLDING A.S.
 Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 темно	и	светло	сина,	 зелена,	жолта,	окер,	 крем;	
црвена,	кафена	и	бела

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 30	 	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	
житарици,	леб,	колачи	и	торти,	слатки,	сладоледи;	
мед,	 меласа,	 квасец,	 прашок	 за	 пециво;	 сол,	
сенф;	оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии,	мраз;	
а	 особено	 чоколади,	 бисквити,	 кекси,	 вафли,	
бисквити	прелиени	со	чоколада	и	вафли	прелиени	
со	чоколада	

(111)	 16042	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2003/925	 (220)	 17/12/2003
	 	 (181)	 17/12/2013
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 BP p.l.c.
 1 ST JAMES`S SQUARE LONDON, SW1Y 4PD, 

UK
(740)	 ШПЕНД	 	 ДЕВАЈА,	 адвокат	 бул.	 Крсте	Мисирков	

бр.61/1-5,	1000	Скопје
(540)	

BP

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9	 	 апарати	 и	 инструменти	 за	 набљудување,	
фотографирање	 и	 мерење;	 апарати	 за	 гаснење	
пожар;	 кабли	 за	 струја;	 фотоволтички	 модули	
и	 ќелии;	 фотоволтички	 апарати	 и	 инсталации	
за	 собирање	 соларна	 енергија;	 фотоволтички	
соларни	 електрични	 инсталации	 за	 употреба	
во	 телекомуникациите,	 навигациска	 помош,	
катодска	 заштита,	 осветлување	 и	 за	 рурално	
осветлување;	 електрични	 ќелии	 и	 батерии;	
полначи	 за	 батерии;	 акумулатори;	 хидрометри	
за	 киселини;	 асидометри	 за	 батерии;	 анодни	
батерии;	 аноди;	 капацитори;	 катодиски	 апарати	
против	 корозија;	 кружни	 сопирачки	 и	 круни	
затворачи;	 облека	 за	 заштита	 од	 несреќи	 и/или	
оган;	 заштитни	 ракавици;	 заштитни	 шлемови;	
капии	 за	 возни	 паркови	 и	 паркинзи	 на	 паричка;	
компјутери;	 магнетни	 или	 оптички	 дискови;	
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електрични	инсталации	за	далечинско	управување	
на	 индустриски	 операции;	 галвански	 батерии;	
магнетни	 картички	 за	 идентификација;	 картички	
за	 електронско,	 оптичко	 или	 магнетно	 чување	
податоци	 за	 употреба	 како	 картички	 за	 лојални	
муштерии;	 чипови;	 читачи	 на	 карти	 и	 енкодери,	
автоматизирани	 читачи	 и	 машини	 за	 читање	 на	
картички;	 картички	 за	 авторизација,	 картички	 за	
наплаќање	и	картички	за	лична	идентификација;	
електричен	 апарат	 за	 далечинска	 детонација,	
интегрални	кола;	појаси	за	спасување;	сплавови	
за	 спасување;	 детска	 флотирачка	 помош;	 жици	
за	споведување	светлина;	осцилографи	печатени	
кола;	пирометри;	електрични	отпорници;	соларни	
батерии;	телеметри;	покажувачи	на	температура;	
електрични	 инсталации	 за	 превенција	 на	 краби;	
силиконски	 обланди;	 покажувачи	 на	 ниво	 на	
вода;	 демо-снимки,	 касети,	 видеа	 и	 магнетски	
или	 оптички	 дискови;	 компјутерски	 софтвер;	
електронски	 публикации	 што	 можат	 да	 се	
данлоудуваат;	 автоматски	 и	 на	 парички	 апарати	
за	 забава;	очила	за	сонце;	визири	против	отсјај;	
фотографски	филмови;	апарати	за	една	употреба;	
пумпи	 за	 точење	 гориво	 за	 сервисни	 станици;	
магнетни	 ленти;	 знаци	 за	 емитување	 светлина;	
апарати	за	мерење	на	притисок;	радиа;	електрични	
приклучоци;	адаптори	за	вклучување;	покажувачи	
на	 брзина;	 триаголници	 за	 предупредување	 за	
расипан	 автомобил;	 електрично	 управувани	
одбивачи	на	инсекти	
кл.	35		менаџмент	на	лојалноста	на	муштериите,	
шеми	 за	 поттикнување	 или	 промоција;	 набавка	
на	 стоки	 за	 други;	 спојување	 на	 различни	 стоки	
за	други,	овозможување	на	муштериите	погоден	
увид	 и	 набавка	 на	 тие	 стоки	 во	 соодветни	
продавници;	 рекламирање;	 ширење	 рекламни	
работи;	сметководство;	деловна	администрација	и	
менаџмент;	деловни	информации;	обезбедување	
информации	 за	 деловни	 потреби	 на	 интернет;	
истражување	на	пазарот;	маркетинг	студии;	јавни	
односи;	 менаџмент	 на	 набавки	 и	 трансакции;	
книговодство	 и	 сметководствени	 извештаи,	
поврзани	 со	 набавка	 и	 плаќање	 на	 авијација	
и	 автомобилско	 гориво	 и	 слични	 услуги;	
сметководствени	 услуги	 и	 услуги	 за	 подготовка	
на	 даноци;	 обезбедување	 на	 он-лајн	 средства	
за	 набавка;	 деловни	 совети	 за	 набавка	 на	
стоки	 за	 продажба	 во	 соодветни	 продавници,	
бензиски	 пумпи,	 бројачи	 на	 храна	 за	 носење,	
пекари,	 кафетерии,	 ресторани	 и	 продажни	
апарати;	 набавување	 залихи	 за	 продавници	 за	
малопродажба;	менаџмент	на	бензиски	пумпи	
кл.	 37 	 третман	 против	 ’рѓа	 на	 возилата;	
асфалтирање;	чистење,	полирање,	подмачкување,	
одржување	 и	 поправка	 на	 авиони,	 копнени	
возила	 и	 трајлери;	 миење	 мотори	 на	 возилата;	
инсталација	 и	 поправка	 на	 печки;	 балансирање	
и	 поправка	 на	 гуми	 на	 возилата;	 инсталација	 и	
поправка	на	опрема	за	греење;	услуги	за	перење	
алишта;	 одржување,	 чистење	 и	 поправка	 на	
кожа;	 конструкција	 на	 електрични	 централи;	
инсталација,	 одржување	 и	 поправка	 на	 апарати	
и	инструменти	за	набавување	и	дистрибуција	на	
бензин;	поправка,	одржување	и	сервисирање	на	
апарати	 и	 инструменти	 за	 бензин;	 инсталација,	

одржување	и	поправка	на	машинерија;	конструкција	
на	 гасоводи	 и	 нивно	 одржување;	 поправка	 и	
одржување	на	пумпи;	услуги	на	бензиски	пумпи	и	
услуги	на	механичарски	работилници;	инсталации	
за	дупчење	нафта;	боење	или	поправка	на	знаци;	
одржување,	 поправка	 и	 грижа	 за	 бродовите,	
нафтена	 опрема	 и	 авиони;	 тестови	 (инспекција)	
за	 откривање	 рани	 штети	 на	 нафтени	 полиња	
и	 рафинерии,	 опрема	 и	 системи;	 работење	 на	
нафтени	и	гасни	полиња	
кл.	 39 	 изнајмување	 возила,	 вклучително	
автомобили,	камиони	и	трајлери;	влечење	возила;	
паркирање	 на	 возилата;	 транспорт,	 пакување,	
складирање	и	дистрибуција	на	стоки;	аранжмани	
за	патување;	скалдирање	бродови;	дистрибуција,	
набавка,	транспорт	и	складирање	гориво,	нафта,	
петролеј,	гас	и	мазива;	трансмисија,	снабдување	
и	 дистрибуција	 на	 струја;	 транспорт	 на	 нафта	
и	 гас	 преку	 цевководи;	 марински	 транспортни	
услуги;	услуги	за	дополнување	на	гориво;	услуги	
за	дополнување	на	возилата;	 полнење	бродови,	
чамци,	 летала	 и	 копнени	 возила;	 изнајмување	
бродови	или	простор	на	бродовите	за	транспорт	на	
товар;	он-лајн	услуги	поврзани	со	организирање	и	
распоредување	на	транспорт	на	производи	
кл.	 42  истражување	 на	 нафтените	 полиња;	
тестирање	на	нафтените	извори;	барање	нафта;	
истражување	на	нафтените	полиња;	инженерски	
цртежи;	 технички	 документации	 и	 извештаи;	
анализи	 и	 дијагнози	 на	 хемикалии,	 масла	 и	
масти;	 професионални	 советодавни	 услуги	
за	 подмачкување	 и	 одржување	 на	 моторите	
и	 машинеријата;	 дизајн	 услуги;	 геолошки	
истражувања;	 работа	 на	 нафтени	 и	 гасни	
полиња;	подготовка	и	одржување	на	компјутерски	
програми	 за	 организирање	 на	 распоредувањето	
на	транспортот	на	производи	

(111)	 16104	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2004/448	 (220)	 21/06/2004
	 	 (181)	 21/06/2014
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ZITO GORENJKA, proizvodnja pekarskih in 

konditorskih izdelkov, d.d.
 4248 Lesce, Rozna dolina 8, SI
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	 црна,	 црвена,	 темно	 и	 светло	 сина,	
темно	 и	 светло	 зелена,	 темно	 и	 светло	 кафена,	
портокалова	и	модра

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 30	 	 колачи,	 слатки,	 сите	 видови	 чоколада	
и	 производи	 од	 чоколади	 и	 какао,	 сите	 видови	



Glasnik, 16/3, str. 80-245, juni 2009 Skopje

Trgovski marki

84

16070

полнети	чоколади,	чоколади	со	ориз	и/или	ореви	
и/или	бадеми,	чоколада	со	јогурт	
кл.	 35 	 огласна	 дејност;	 водење	 комерцијални	
работи;	 деловна	 администрација;	 канцелариски	
работења,	услуги	при	продажба	на	големо	и	услуги	
на	малопродажба	во	областа	на	производите	кои	
се	наведени	во	класата	30	

(111)	 16070	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2004/539	 (220)	 16/07/2004
	 	 (181)	 16/07/2014
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ConvaTec Inc.
 200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 08558, 

US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

HYDROFIBER

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5 	 медицински	 и	 хируршки	 завои	 и	 облоги;	
фластери;	материјали	за	облоги;	полначи	за	рани;	
завои	од	газа;	продукти	за	нега	на	раните	

(111)	 15774	 (151)	 14/04/2009
(210)	 TM		2005/369	 (220)	 26/05/2005
	 	 (181)	 26/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје
 бул. Крсте Мисирков бб, MK
(540)	

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

кл. 41	 	образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги,	истражувања	
и	 планирање	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите,	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	

проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер;	правни	услуги	

(111)	 15775	 (151)	 14/04/2009
(210)	 TM		2005/370	 (220)	 26/05/2005
	 	 (181)	 26/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје
 бул. Крсте Мисирков бб, MK
(540)	

(591)	 златно	жолта,	кафена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	41 	образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности	
кл. 42 	научни	и	технолошки	услуги,	истражувања	
и	 планирање	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите,	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер;	правни	услуги	

(111)	 15776	 (151)	 14/04/2009
(210)	 TM		2005/371	 (220)	 26/05/2005
	 	 (181)	 26/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје
 бул. Крсте Мисирков бб, MK
(540)	

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И 
МЕТОДИЈ”

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	41 	образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности	
кл. 42  научни	и	технолошки	услуги,	истражувања	
и	 планирање	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите,	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер;	правни	услуги	
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(111)	 16075	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2005/406	 (220)	 03/06/2005
	 	 (181)	 03/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 НИКОЛА ДАМЕСКИ
 ул. Палмиро Тољати бр. 161, 1000 Скопје, MK
(740)	 СЕНЗАЛ	 ДООЕЛ	 Скопје	 ул.	 Сава	 Ковачевиќ	

бр.47a	лок.бр.10,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 6 	 метални	 преносни	 конструкции,	 мали	
метални	производи	
кл. 9		апарати	и	инструменти	за	трансформирање,	
акумулирање	и	регулирање	на	електрицитетот	
кл.	 12 	 возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	
кл.	37 	инсталациски	услуги	

(111)	 16099	 (151)	 12/05/2009
(210)	 TM		2005/412	 (220)	 06/06/2005
	 	 (181)	 06/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Акционерско друштво за производство и 

промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ 
експорт импорт АД Скопје

 ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 32 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалоци,	 пијалоци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалоци	
кл. 33 	алкохолни	пијалоци	(освен	пиво)	
кл. 35	 	 демонстрација	 на	 производи;	 ширење	
рекламен	материјал	

(111)	 15729	 (151)	 13/04/2009
(210)	 TM		2006/306	 (220)	 14/03/2006
	 	 (181)	 14/03/2016
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 РЕПЛЕКФАРМ АД.
 ул. „Козле” бр. 188, 1000 Скопје, MK
(740)	 СТОПАНСКА	 КОМОРА	 НА	 МАКЕДОНИЈА		

ул.	„Димитрие	Чуповски”	13,	1000,	Скопје
(540)	

СПАЗМО-ТРОСПИУМ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(111)	 15731	 (151)	 10/04/2009
(210)	 TM		2006/429	 (220)	 07/04/2006
	 	 (181)	 07/04/2016
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 HALCOR METAL WORKS S.A.
 2-4 Mesogeion Ave., Athens Tower 115 27, Athens, 

GR
(740)	 МЕНС	ЛЕГИС	ДООЕЛ	бул.”Св.Климент	Охридски”	

бр.66/1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 портокалова	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	6 	обични	метали	и	нивните	легури;	метални	
градежни	 материјали;	 метални	 преносни	
конструкции;	 метални	 материјали;	 метални	
материјали	за	железнички	шини;	жици	и	кабли	од	
обичен	метал;	браварски	производи;	мали	метални	
производи;	 метални	 цевки;	 каси;	 производи	 од	
метал,	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи;	руди	

(111)	 15837	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2006/629	 (220)	 19/06/2006
	 	 (181)	 19/06/2016
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Petnelli Limited
 Vanterpool Plaza, P.O. Box 873 Wickhams Cay I, 

Road Town, Tortola, VG
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
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(540)	

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

кл.	3 	кармини	за	уста,	лакови	за	нокти,	козметички	
и	 препарати	 за	 разуба-вување,	 парфимерија,	
лосиони	за	коса,	сапуни	
кл. 9 	очила	за	сонце	
кл.	 14 	 производи	 во	 вид	 на	 накит	 изработени	
од	благородни	метали	или	обло-жени	 со	истите;	
бразлетни;	 ѓердани;	 обетки;	 украсни	 брошови	 и	
мали	брошови;	бижутерија,	часовници	
кл.	16  печатени	работи,	вклучително	и	печатени	
публикации,	книги,	часопи-си,	весници,	брошури,	
постери,	 листови	 (флаери),	 слајдови,	 книгички	
(брошури),	блокови,	календари,	календари	штосе	
кинат,	албуми,	рек-ламни	табли,	печатени	обрасци,	
тетратки,	билтени,	каталози,	прос-пекти,	картички;	
етикети	(не	се	за	текстил);	плакати	од	хартија	или	
картон;	 чанти	 (пликоа,	 ќесиња)	 од	 хартија	 или	
пластика,	за	пакување	
кл.	 18 	 кожа	 и	 имитација	 на	 кожа,	 производи	
направени	 од	 овие	 материјали,	 а	 не	 спаѓаат	 во	
другите	класи,	вклучително	и	торби,	рачни	чанти,	
торби	 за	 на	 плажа,	 чанти	 за	 козметика,	 чанти	
несесери	 (празни),	 ре-мени,	 врвки;	 чадори	 и	
чадори	за	сонце	и	покривни	платна	за	истите	
кл.	25		облека,	обувки,	облека	за	на	глава	
кл.	 26 	 тантели	 и	 везови,	 ленти	 и	 плетенки;	
копчиња,	 куки	 и	 окца,	 пинови	 и	 игли;	 вештачко	
цвеќе,	стегачи;	стегачи	за	коса;	пинови	за	коса	
кл. 35 	рекламирање;	деловен	менаџмент,	деловно	
управување,	 канцелариско	 работење,	 деловен	
менаџмент	 и	 организација,	 консултации	 за	
деловен	 менаџмент	 и	 организација,	 украсување		
излози,	презентација	на	производи,	разнесување		
рекламен	 материјал,	 истражување	 на	 паза-рот,	
агенции	 за	 увоз-извоз,	 изнајмување	 рекламен	
простор,	 изнајмување	 	 рекламен	 материјал,	
организација	 на	 изложби	 за	 комерци-јални	 и	
рекламни	 цели,	 продажни	 промоции	 (за	 други),	
вклучително	 и	 услуги	 на	 дистрибутивната	
индустрија,	 публикација	 на	 рекламни	 текс-
тови,	 материјали,	 рекламирање	 преку	 радио,	
рекламирање	 преку	 те-левизија,	 организирање	
систем	 за	 франшиза	 (дозвола	 за	 продавање		
определена	територија)	

(111)	 15973	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2006/735	 (220)	 18/07/2006
	 	 (181)	 18/07/2016
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И 

УСЛУГИ НА ГОЛЕМО И МАЛО „МУЛТИПРОМ” 
ДООЕЛ

 ул. Индустриска б.б., Источна индустриска 
зона - 1040 Маџари, MK

(540)	

BELLISSIMO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 30 	кондиторски	производи	

(111)	 15974	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2006/736	 (220)	 18/07/2006
	 	 (181)	 18/07/2016
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И 

УСЛУГИ НА ГОЛЕМО И МАЛО „МУЛТИПРОМ” 
ДООЕЛ

 ул. Индустриска б.б., Источна индустриска 
зона - 1040 Маџари, MK

(540)	

BELISSIMO STRUDLA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30 	кондиторски	производи	

(111)	 15719	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2006/739	 (220)	 18/07/2006
	 	 (181)	 18/07/2016
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Македонија Турист АД-Скопје
 ул. Моша Пијаде бр. 2 1000 Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	 друштво	 	 ПОЛЕНАК	 ул.	 	 „Орце	

Николов”		98,	1000,	Скопје
(540)	

	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 41 	 образовни	 услуги;	 подготвување	
на	 наставата;	 забава;	 спортски	 и	 културни	
активности	
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(111)	 15816	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2006/747	 (220)	 20/07/2006
	 	 (181)	 20/07/2016
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Мановска Цветанка ДТТУ ХЕПИНЕС ДОО 

Скопје
 с. Жилче-Тетово, ул. Цицо Поповиќ 3/3-19, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 35 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл. 36 	 осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	со	недвижен	
имот	
кл.  39 	 	 транспортни	 услуги,	 пакување	 и	 скла–
дирање	стоки,	организирање	патувања	

(111)	 15735	 (151)	 13/04/2009
(210)	 TM		2006/780	 (220)	 31/07/2006
	 	 (181)	 31/07/2016
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Maaza International Co. L.L.C.
 P.O. Box 6081 Dubai, AE
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32 	бадемов	пијалак,	бадемово	млеко	/пијалак/,	
безалкохолни	 овошни	 екстрати,	 безалкохолни	
пијалоци,	вода	на	литиев	оксид,	вода	/за	пиење/,	
води	 за	 на	 маса,	 газирани	 води,	 газирани	 води	
(производи	за	подготвување	на	газираните	води),	
газирани	пијалоци	(прашок	за	газирани	пијалоци),	
газирани	пијалоци	(таблети	за	газирани	пијалоци),	
концентрати	на	екстрати	за	подготвување	напивки,	
ликери	 (препарати	 за	 подготвување	 ликер),	
лимонада,	 лимонада	 (сирупи	 за	 лимонада),	
минерални	 води	 (производи	 за	 подготвување	
минерални	 води),	 минерални	 води	 /пијалоци/,	
мошт,	 мошт	 од	 грозје,	 овошни	 напивки	 без	
алкохол,	 овошни	 сокови,	 пијалоци	 (концентрати	
на	екстрати	за	подготвување	пијалоци),	пијалоци	
(сирупи	 за	 подготвување	 пијалоци),	 пијалоци	
(состојки	 за	 подготвување	 пијалоци),	 пијалоци	
на	 база	 на	 сурутки,	 салсапарија	 /безалкохолна	
напивка/,	селтз	вода,	слад	 (мошт	од	слад),	слад	
(пиво	 од	 слад),	 сода	 -	 вода,	 сок	 од	маки	 трупки	
(напивка),	сокови	од	растенија	/напивки	

	

(111)	 15847	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2006/795	 (220)	 03/08/2006
	 	 (181)	 03/08/2016
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED,
 Rocester,Uttoxeter, Staffordshire, ST14 5JP, GB
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

JCB

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 7 	 моторни	 машини	 и	 апарати,	 сите	 за	
копање,	 екскавација,	 механичко	 манипулирање,	
подигнување,	товарање	и	транспортирање		земја,	
минерали,	 тло,	 посеви	 и	 слични	 материјали;	
збивачки	(компактирачки)	и	вибрирачки	машини	и	
опрема;	компактори	со	вибрациони	плочи,	валци;	
машини	за	сечење	на	асфалт	и	бетон;	делови	и	
приклучоци	 (опрема)	 вклучени	 во	 класата	 7	 за	
сите	од	гореспоменатите	производи	
кл.	 12	 	 моторни	 возила;	 моторни	 возила	 за	
земјоделие;	 трактори;	 делови	 и	 приклучоци		
вклучени	 во	 класата	 12	 за	 сите	 горе	 наведени	
производи	

(111)	 15892	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2006/943	 (220)	 29/09/2006
	 	 (181)	 29/09/2016
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Finlandia Vodka Worldwide Ltd., a Finland 

corporation 
 Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

FINLANDIA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 33	 	 алкохолни	 пијалоци,	 вклучително,	
дестилирани	алкохоли	

(111)	 15893	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2006/944	 (220)	 29/09/2006
	 	 (181)	 29/09/2016
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Finlandia Vodka Worldwide Ltd., a Finland 

corporation 
 Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
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(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 33	 	 алкохолни	 пијалоци,	 вклучително,	
дестилирани	алкохоли	

(111)	 16010	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2006/1074	 (220)	 03/11/2006
	 	 (181)	 03/11/2016
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Cloetta Fazer Chocolates Ltd.
 Fazerintie 6, FI-01230 Vantaa, FI
(740)	 Бајалски	 Димитар,	 адвокат	 Ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	 бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(111)	 15921	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2007/73	 (220)	 26/01/2007
	 	 (181)	 26/01/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 John Player & Sons Limited 
 56 Park West Road, Nangor Road Dublin 12, IE
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

FORM

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	34 	тутун,	било	преработен	или	непреработен;	
цигари;	 пури;	 субститути	 (замена	 за	 тутун),	 што	
не	се	за	медицинска		употреба	или	за	лекување;	
кибрити	и	производи	за	пушачите	

	

	

(111)	 15801	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2007/108	 (220)	 02/02/2007
	 	 (181)	 02/02/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д. Скопје
 Бул. Партизански одреди бр. 3 блок 11 - центар 

1000 Скопје, MK
(540)	

СОЗДАВАМЕ ВРЕДНОСТИ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	36	 	 осигурување,	финансиски	 работи,	моне–
тарни	работи,	работи	поврзани	со	недвижен	имот	

(111)	 15848	 (151)	 21/04/2009
(210)	 TM		2007/120	 (220)	 06/02/2007
	 	 (181)	 06/02/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ZVECEVO, Prehrambena industrija, A.D.
 Kralja Zvonimira 1 34000 Pozega, HR
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат		Ул.”Васил	

Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	 30 	 млечна	 чоколада	 со	 ориз,	 чоколада,	
чоколадни	пијалоци	со	млеко	и	пијалоци	што	се	
на	основа	на	чоколада	

(111)	 16081	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2007/226	 (220)	 09/03/2007
	 	 (181)	 09/03/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 	ДСПТ „ВЕЗЕ ШАРИ” ДОО експорт-импорт
 с.Требош, Желино , MK	
(540)	

(591)	 бела,	зелена,	сина	и	црвена
(551)	 индивидуална
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(510,	511)
кл.	 29  	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	конзервирано,
смрзнато,	 сушено	 и	 варено	 овошје	 и	 зеленчук,	
желе,	 џемови,	 компоти,	 јајца,	 млеко	 и	 млечни	
производи,	масла	и	масти	за	јадење.	
кл.	30  	 	 кафе,	 чај,	 какао,	шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	замена	за	кафе,
брашно	и	производи	од	жита,	леб,	производи	од	
тесто	 и	 слатки,	 сладолед,	 мед,	 меласа,	 квасец,	
прашок	за	печење,	сол,	сенф,	оцет,	сосови	(како	
мирудии),	мирудии,	мраз.	
кл. 31 	 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	и	зрнести
производи	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	
животни	(живи),	свежо	овошје	и	зеленчук,	семиња,	
билки	и	природно	,цвеќе,	храна	за	животни,	пивски	
слад.	

(111)	 15832	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2007/235	 (220)	 14/03/2007
	 	 (181)	 14/03/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Акционерско друштво за производство и 

промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци 
ГРОЗД

 2400 СТРУМИЦА ,Стадион бб, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	Ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	33		алкохолни	пијалоци(вино)	

(111)	 15833	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2007/240	 (220)	 14/03/2007
	 	 (181)	 14/03/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД 

Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000 Скопје, 

MK
(740)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат		ул.”Максим	Горки”	бр.	

18	локал	8,	1000	Скопје
(540)	

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

кл. 9	 	aпарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички	 за	 мерење,	 сигнализација,	 контрола	
(инспекција),	 спасување	 и	 нартава;	 апарати	 за	
снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	 звук	 или	
слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	 дискови	
за	 снимање,	 автомат1ски	 машини	 и	 механизми	
за	 апаратите	што	 се	 активираат	 со	 монетИ	 или	
жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	 сметање	 и	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	 компјутери,	
апарати	за	гаснење	пожар.	
кл.	38 		телекомуникации.	

(111)	 16050	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2007/267	 (220)	 26/03/2007
	 	 (181)	 26/03/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 VIVARTIA S.A.
 10, Ziridi Street 151 23 Maroussi, GR
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат		Ул.”Васил	

Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 кафена	и	светлокафена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30 	кафе,	замена	за	кафе	
кл. 43 	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалоци,	
привремено	 сместување:	 вклучително	 услуги	
за	храна	и	пијалоци,	ресторани	за	брза	храна	и	
соодветно	 know-how,	 организирање	 и	 водење	
ресторани,	 	 кетеринг	 услуги,	 организирање	
приеми	

(111)	 16053	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2007/311	 (220)	 05/04/2007
	 	 (181)	 05/04/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Сојуз на Стопански Комори на Македонија 

Стопанска Интересна Заедница-Скопје
 ул. Прашка бр. 23, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат		Ул.”Васил	

Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
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(540)	

(591)	 црвена,	портокалова,	зелена	и	сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 41  образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности	
кл. 42		научни	и	технолошки	услуги,	истражувања	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите:	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	
кл. 45 	правни	услуги,	лични	и	општествени	услуги	
што	 ги	 даваат	 трети	 лица	 за	 задоволување	 на	
потребите	 на	 поединци;	 безбедносни	 услови	 за	
заштита	на	имот	и	лица	

(111)	 15799	 (151)	 21/04/2009
(210)	 TM		2007/313	 (220)	 10/04/2007
	 	 (181)	 10/04/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

МАКЕДОНИЈА МАСЛО ДОО 1000 СКОПЈЕ
 Ул. Источна индустриска зона бр. бб- дел 3, 

MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје		Ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 29  масла	за	јадење	и	масти	

(111)	 16069	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2007/325	 (220)	 13/04/2007
	 	 (181)	 13/04/2017
	 	 (450)	 30/06/2009	

(732)	 STUDIO MARKETING J. WALTER THOMPSON 
INTERNATIONAL, SM JWT, MARKETINSKA 
AGENCIJA, D.O.O.

 Vojkova cesta 50, 1000 Ljubljana, SI
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

JWT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9	 	 аудиовизуелни	 апарати	 за	 едукација;	
оптички	 компакт	 дискови;	 еластични	 дискети;	
електронски	 публикации	 (се	 наплатуваат	
преку	 телекомуникациски	 мрежи);	 електронски	
табли	 за	 рекламирање;	 филмови(слоеви)	 со	
наснимени	 содржини;	 флуоресцентни	 екрани;	
акустични	 дискови;	 холограми;	 ласери	 што	 не	
се	 за	 медицинска	 употреба;	 магнетни	 дискови;	
магнетни	 носачи	 на	 податоци;	 магнетни	 ленти;	
монитори	 (компјутерски	 програми);	 апарати	 за	
наснимување	 звук;	 апарати	 за	 пренос	 на	 звук;	
апарати	 за	 режење	 (сечење)	 филмови;	 апарати	
за	 репродукција	 на	 звук;	 апарати	 за	 едукација;	
носачи	 на	 звучни	 записи;	 оптички	 носачи	 на	
податоци;	 подлошки	 за	 глувче;	 компјутерски	
програми	 (софтвери	 што	 се	 наплатуваат	 преку	
мрежи	 за	 телекомуникации);	 регистрирани	
компјутерски	 програми;	 софтвери	 (регистрирани	
програми);	филмови	за	наснимување	звук;	видео	
касети;	 видео	 ленти;	 апарати	 и	 инструменти,	
научни,	 поморски,	 геодетски,	 	 фотографски,	
кинематографски,	 оптички,	 за	 тежинско	мерење,	
за	 мерење,	 за	 сигнализација,	 за	 контрола	
(инспекција),	за	помош	(спасување)	и	за	едукација;	
апарати	и	инструменти	за	пренос,	дистрибуција,	
трансформација,	 акумулација,	 регулирање	
(подесување)	или	контрола	на	електрична	струја;	
апарати	 за	 наснимување,	 пренос,	 репродукција	
на	 звук	 или	 слики;	 магнетски	 носачи	 на	 записи;	
акустични	дискови;	машини	 за	 сметање,	опрема	
за	обработка	на	информациите	и	компјутери	
кл.	 16	 	 хартиени	 или	 картонски	 преносливи	
постери;	 албуми;	 ленти	 (прстени)	 за	 пури;	
макети	 за	 архитектура;	 глина	 за	 моделирање;	
гравирани	 уметнички	 предмети;	 гравури;	
табли	 (за	 слики)	 со	 или	 без	 рамки;	 часописи,	
списанија;	 атласи;	 билети	 (карти),	 клишиња	
за	 печатници;	 селективни	 календари	 (на	 пр.	
астрономски);	 карнети;	 упатствен	 материјал	
(освен	 апарати);	 каталози;	 папки	 за	 документи;	
хромолитографски	 слики;	 восок	 за	 моделирање	
што	 не	 е	 за	 дентална	 употреба;	 регистратори	
(канцелариски	 материјал);	 книги;	 капаци	
(хартиени);	 цртежи;	 шеми;	 обвивки	 (хартиени);	
хартија	за	завиткување;	беџови	(хартиени	печати-
налепници);	 фотографии;	 регистри	 (книги);	
формулари;	обрасци;	географски	карти;	графички	
репродукции;	 графички	 презентации;	 таблички	
за	 гравирање;	 поштенски	 (дописни)	 картички;	
публикации;	прирачници;	џебни	книги;	материјали	
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за	 моделарство;	 материјали	 за	 моделирање;	
тесто	 за	моделирање;	 црни	 табли;	фотогравури;	
планови;	 плочка-секач	 за	 хартија	 (канцелариски	
материјали);	матрици	за	умножување;	проспекти;	
ревии	 (списанија);	 ќесички	 (пликоа,	 торби)	 за	
пакување	 (хартиени	 или	 пластични);	 честитки;	
алманаси;	 пакувања	 за	шишиња	 (картонски	 или	
хартиени);	 производи	 од	 хартија	 (потребни	 за	
пишување);	 амбалажи	 за	 шишиња	 (картонски	
или	 хартиени);	 етикети	 што	 не	 се	 од	 текстил;	
самолепливи	 производи	 (од	 хартија);	 дневници	
со	исцртани	ленти;	 чековни	 книшки;	 картички	 за	
музички	 желби;	 циркуларни	 материјали;	 корици	
за	 пасоши;	 печатени	 производи;	 фотографии;	
хартиени	 производи;	 материјал	 за	 уметници;	
четки;	упатствен	или	едукативен	материјал	(освен	
апарати);	 пластични	 производи	 за	 завиткување	
(не	спаѓаат	во	другите	класи)	
кл.	 35	 	 реклами;	 раководење	 со	 комерцијални	
работи;	комерцијално	управување;	канцелариско	
работење;	помош	во	деловно	работење;	проекти	
(помош	 во	 водење	 на	 деловното	 работење);	
деловно	информирање;	лепење	огласи;	агенции	
за	комерцијални	информации;	анализа	на	цените	
на	трошоците;	распределба	на	рекламни	огласи;	
статистички	информации;	сметководство;	водење	
книги;	проверка	на	сметките;		совети	за	организација	
и	 управување	 со	 работата;	 консултации	 за	
кадровски	прашања;	консултации	за	управување	
во	 областа	 на	 деловното	 работење;	 рекламна	
пошта;		презентации	на	производи;		разнесување	
рекламен	 	 материјал	 (флаери,	 проспекти,	
печатени	 материјали,	 обрасци);	 распределба	 на	
рекламен	материјал	(флаери,	проспекти,	печатени	
материјали,	 обрасци);	 помош	 во	 управувањето	
со	 комерцијални	 или	 индустриски	 претпријатија;	
репродукција	 на	 документи;	 ажурирање	
на	 рекламна	 документација;	 разнесување	
(распределба)	 на	 обрасци;	 експертизи	 во	
деловното	 работење;	 продажба	 на	 лицитации;	
испитување	на	пазарот;	проценки	за	комерцијални	
работи;	изнајмување	рекламен	материјал;	совети	
за	организација	на	работата;	објавување	рекламни	
текстови;	 реклама;	 рекламирање	 преку	 радио	
програми;	 истражувања	 во	 врска	 со	 деловното	
работење;	 односи	 со	 јавноста;	 рекламирање	
преку	 телевизиски	 програми;	 транскрипција	 на	
соопштенија;	 уредување	 излози;	 агенции	 за	
рекламирање;	 услуги	 за	 совети	 за	 управување	
во	 областа	 на	 деловното	 работење;	 манекенски	
услуги	 за	 рекламни	 цели	 или	 зголемување	 на	
продажбата;		истражување	на	пазарот;	раководење	
со	 информатички	 системи;	 професионална	
консултација	 за	 деловно	 работење;	 економско	
прогнозирање;	 организирање	 изложби	 за	
комерцијални	 или	 рекламни	 цели;	 информации	
за	 деловно	 работење;	 испитување	 (сондажа)	
на	 мислењето;	 изготвување	 платни	 листи;	
регрутирање	 кадри;	 изнајмување	 рекламен	
простор;	 продажна	 промоција	 (за	 трети	 лица);	
секретарски	 услуги;	 утврдување	 на	 даночни	
извештаи;	 услуги	 за	 телефонско	 јавување	 (за	
претплатени	 лица	 кои	 се	 отсутни);	 обработка	
на	 текст;	 услуги	 за	 претплата	 на	 списанија	 (за	
трети	 лица);	 рекламирање	 по	 пат	 на	 преписка;	

професионално	управување	со	работи	во	областа	
на	уметноста;	прибирање	податоци	во	централни	
компјутерски	 единици;	 систематска	 обработка	
на	 податоци	 во	 централен	 компјутерски	 систем;	
организирање	 саеми	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	 цели;	 реклама	 со	 директен	 пристап	
преку	мрежи	на	информатичка	технологија;	услуги	
за	 набавки	 за	 трети	 лица	 (купување	 производи	
и	 услуги	 за	 други	 претпријатија);	 пребарување	
информации	 во	 компјутерски	 системи	 (за	 трети	
лица);	 изнајмување	 време	 за	 рекламирање	
преку	 сите	 средства	 за	 комуникација;	 услуги	 на	
печатени	 списанија;	 избор	 на	 персонал	 по	 пат	
на	 психотехнички	 постапки;	 услуги	 за	 анализа	
на	 медиумите	 за	 клиенти,	 особено	 печатени,	
аудиовизуелни,	 електронски	 или	 какви	 било	
медиуми;	 систематски	 анализи	 на	 вестите,	
истражување	на	информациите	кај	медиумите	
кл. 41	 	образование;	воспитание	(обука);	забава;	
спортски	 и	 културни	 активности;	 академии	
(образование);	 забава;	 услуги	 од	 артисти	 за	
спектакли;	кинематографски	студија,	организација	
на	натпревари	(образование	или	забава);	едукација	
по	 пат	 на	 преписка;	 физичка	 обука;	 услуги	 во	
рамки	на	слободното	време;	забава	преку	радио	
програми;	 објавување	 текстови	 (различни	 од	
рекламни	 текстови);	 образование;	 продукција	 на	
филмови;	едукација	во	областа	на	гимнастиката;	
давање	 книги	 под	 наем;	 објавување	 книги;	
монтажа	на	радио	и	телевизиски	програми;	услуги	
на	оркестар;	 театарски	претстави;	продукција	на	
спектакли;	 забава	 преку	 телевизиски	 програми;	
услуги	 за	 клубови	 (забава	 или	 едукација);	
организација	и	водење	симпозиуми;	организација	
и	 водење	 конференции;	 организација	 и	 водење	
конгреси;	 информации	 за	 образовни	 предмети;	
педагошко	 тестирање;	 информации	 во	 областа	
на	 забавата;	 организација	 изложби	 за	 културни	
и	 едукативни	 цели;	 услуги	 за	 „летни”	 кампови	
(забава);	претставување	спектакли;	организација	
на	 спортски	 натпревари;	 планирање	 приеми	
(забава);	 практична	 обука	 (демонстрација);	
услуги	за	музеи	(презентации,	изложби);	услуги	за	
студија	 за	 снимање;	 информации	 за	 активности	
за	рекреација;	организација	и	водење	семинари;	
кампови	 (обука)	 за	 спортско	 усовршување;	
организација	и	водење	симпозиуми;	продукција	на	
филмови	на	видео	ленти;	организација	и	водење	
атељеа	за	обука;	организација	на	натпревари	за	
убавина;	 постсинхронизација;	 организација	 на		
балови;	 организација	 на	 спектакли	 (услуги	 на	
импресарио);	користење	сали	за	игри;	редакциско	
уредништво	 на	 сценарија;	 монтажа	 на	 видео	
ленти;	 електронска	 публикација	 на	 џебни	 книги	
и	 списанија	 преку	 централен	 компјутер;	 микро-
едиција;	услуги	за	нумеричко	сликовито	излагање;	
услуги	 за	 музичко	 компонирање;	 користење	 на	
електронски	публикации	достапни	преку	централен	
компјутер	 (не	 се	 наплатуваат	 преку	 мрежи	 за	
телекомуникација);	 фотографски	 репортажи;	
фотографија;	 професионална	 ориентација	
(совети	 за	 образование	 или	 воспитание);	 услуги	
на	репортери;	услуги	за	превод;	филмски	записи	
(снимки)	на	видео	ленти	
кл.	42  научни	и	технолошки	услуги,	како	и	услуги	
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за	истражување	и	проектирање	што	се	однесуваат	
на	 истите;	 услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	
истражувања;	проектирање	и	развој	на	хардверска	
и	софтверска	технологија;	технички	истражувања;	
внатрешно	 уредување;	 индустриски	 модели;	
проектантски	 услуги	 за	 пакувања;	 проучување	
технички	проекти;	инженеринг;	давање	компјутери	
под	наем;	компјутерско	програмирање;	проверка	на	
автентичноста	на	уметнички	дела;	изработување	
(проектирање)	 софтвер;	 ажурирање	 софтвери;	
консултации	 во	 областа	 на	 компјутерите;	 услуги	
за	модни	креатори;	услуги	за	уметници	во	областа	
на	сликарството;	контрола	на	квалитетот;	давање	
информатички	софтвери	под	наем;	истражување	
и	 развој	 на	 нови	 производи	 (за	 трети	 лица);	
стилизам	 (индустриска	 естетика);	 совети	 во	
областа	 на	 интелектуалната	 сопственост;	 услуги	
за	арбитража;	обновување	на	бази	на	податоци;	
одржување	 компјутерски	 софтвери;	 анализи	
за	 воспоставување	 компјутерски	 системи;	
консултација	во	областа	на	заштита	на	животната	
средина;	 урбано	 планирање;	 проектирање	 на	
информатички	 системи;	 конверзија	 на	 податоци	
или	 документи	 од	 физички	 облик	 (верзија)	 во	
електронска	 верзија;	 создавање	 и	 одржување	
веб-сајтови	за	трети	лица;	поставување	софтвери;	
конверзија	на	податоци	и	информатички	програми	
(различни	од	физичка	конверзија)	
кл.	 45	 	 правни	 услуги;	 раководење	 со	 авторски	
права;	 услуги	 за	 решавање	 спорови;	 правни	
истражувања;	отстапување	на	лиценци	во	областа	
на	интелектуакна	сопственост	

(111)	 16097	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2007/362	 (220)	 30/04/2007
	 	 (181)	 30/04/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)
 100 N.E. Adams Street Peoria, Illinois 61629, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9	 	 научни,	 наутички,	 оптички,	 истражувачки,	
тежински,	 мерни,	 сигнални,	 проверувачки,	
спасувачки	 и	 наставни	 апарати	 и	 инструменти;	
апарати	и	инструменти	за	одржување,	свртување,	
трансформирање,	акумулирање	регулирање	или	
контролирање	на	електричната	енергија;	апарати	
за	 запишување,	 трансмисија	 или	 репродукција	
на	 звук	 или	 слики;	 носачи	 на	 магнетски	 записи,	

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

(111)	 16098	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2007/363	 (220)	 30/04/2007
	 	 (181)	 30/04/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)
 100 N.E. Adams Street Peoria, Illinois 61629, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9  научни,	 наутички,	 оптички,	 истражувачки,	
тежински,	 мерни,	 сигнални,	 проверувачки,	
спасувачки	 и	 наставни	 апарати	 и	 инструменти;	
апарати	и	инструменти	за	одржување,	свртување,	
трансформирање,	акумулирање	регулирање	или	
контролирање	на	електричната	енергија;	апарати	
за	 запишување,	 трансмисија	 или	 репродукција	
на	 звук	 или	 слики;	 носачи	 на	 магнетски	 записи,	
дискови	за	снимање;	сметачки	машини,	опрема	за	
процесуирање	податоци	и	компјутери;	електрични	
и	 електронски	 апарати	 и	 инструменти;	 апарати	
за	 снимање,	 трансмисија	 или	 репродукција	 на	
звук	 или	 слики;	 носачи	 на	 магнетски	 записи;	
опрема	 за	 процесуирање	 на	 податоци;	 апарати	
и	инструменти	 за	мерење	и	 тестирање;	апарати	
за	 мониторирање	 и	 екрани;	 дијагностички	
апарати	 и	 инструменти;	 апарати	 и	 инструменти	

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

(111)	 16009	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2007/487	 (220)	 05/06/2007
	 	 (181)	 05/06/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 CELGENE CORPORATION
 86 Morris Avenue,  Summit, NJ 07901, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	 ЗА	

ОСТВАРУВАЊЕ	И	ЗАШТИТА	НА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	
СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ		

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

(540)	

РЕВЛИМИД

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	фармацевтски	препарати	

(111)	 15765	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2007/545	 (220)	 15/06/2007
	 	 (181)	 15/06/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 British American Tobacco (Brands) Inc.
 2711 Centerville Road, Suite 300, Willmington, 

Delaware 19808, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

NANOTEK

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 34 	 цигари,	 тутун,	 тутунски	 производи,	
производи	 за	 пушачите,	 запалки,	 кибрити	 и	
филтери	за	цигари	

(111)	 15764	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2007/546	 (220)	 15/06/2007
	 	 (181)	 15/06/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 British American Tobacco (Brands) Inc.
 2711 Centerville Road, Suite 300, Willmington, 

Delaware 19808, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

TASTEK HD

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 34	 	 цигари,	 тутун,	 тутунски	 производи,	
производи	за	пушачите,	запалки,	кибрити	

(111)	 16007	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2007/552	 (220)	 19/06/2007
	 	 (181)	 19/06/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Georgia-Pacific Consumer Products LP
 133 Peachtree Sreet, N.E., Atlanta, Georgia 30303, 

US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

ЗА	 ОСТВАРУВАЊЕ	 И	 ЗАШТИТА	 НА	
ИНТЕЛЕКТУАЛНА	 СОПСТВЕНОСТ	 СКОПЈЕ		
п.факс:	301,	ул.	29	Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје,	
1000	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	16 	 хартија,	 хартиени	ролни	 за	домаќинства,	
кујнски	 ролни,	 хартиени	 крпи	 за	 раце,	 тоалетна,	
хартија;	 хартиени	шамичиња;	 хартиени	 салфети	
за	отстранување	шминка;	чаршави	за	маса,	имено,	
салфети,	 чаршави	 за	 на	 маса,	 подметнувачи,	
хартиени	 чаршафчиња	 за	 на	 маса;	 хартиени	
ролни	за	прекривање	полици,	хартија	за	сушење	
за	индустриска	употреба	во	листови	или	форма	на	
ролни;	хартиени	крпи	за	лице;	хартија	за	виткање	
во	ролни	или	листови	
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(111)	 15964	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2007/553	 (220)	 19/06/2007
	 	 (181)	 19/06/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 E.l. du Pont de Nemours and Company
 1007 Market Street, Wilmington, DE 19898, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

ЗА	 ОСТВАРУВАЊЕ	 И	 ЗАШТИТА	 НА	
ИНТЕЛЕКТУАЛНА	 СОПСТВЕНОСТ	 СКОПЈЕ		
п.факс:	301,	ул.	29	Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје,	
1000	Скопје

(540)	

TANTAL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		хербициди	

(111)	 15941	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2007/663	 (220)	 12/07/2007
	 	 (181)	 12/07/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за трговија, производство и услуги 

АРТ-ТЕКС ГЛАМ ДООЕЛ  увоз-извоз Скопје
 ул. Георги ПопХристов бр. 6/6-13 Скопје, MK
(740)	 ИЛИЈА	 ЧИЛИМАНОВ,	 АДВОКАТ	 	 ул.	 27	 Март	

бр.14,	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	24		текстил	и	текстилни	производи	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл. 25		облека,	чевли	и	капи	
кл. 30		кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	 сладолед,	 мед,	 меласа,	 квасец,	 прашок	 за	
печење,	 сол,	 сенф,	оцет,	 сосови	 (како	мирудии),	
мирудии,	мраз	
кл. 33 	алкохолни	пијалоци	(освен	пиво)	

кл.	34		тутун,	производи	за	пушачите,	кибрит	

(111)	 15800	 (151)	 21/04/2009
(210)	 TM		2007/668	 (220)	 13/07/2007
	 	 (181)	 13/07/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Macy’s Department Stores, Inc. (Ohio 

corporation)
 50 O’Farrell Street, San Francisco, California 

94102, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

ЗА	 ОСТВАРУВАЊЕ	 И	 ЗАШТИТА	 НА	
ИНТЕЛЕКТУАЛНА	 СОПСТВЕНОСТ	 СКОПЈЕ		
п.факс:	301,	ул.	29	Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје,	
1000	Скопје

(540)	

BLOOMINGDALE’S

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 25	 	 облека,	 обувки	 и	 опрема	 (прекривки)	 за	
глава	
кл.	35 	услуги	за	малопродажба	во	продавници	

(111)	 15772	 (151)	 30/03/2009
(210)	 TM		2007/698	 (220)	 24/07/2007
	 	 (181)	 24/07/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД 

Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000 Скопје, 

MK
(740)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат		ул.”Максим	Горки”	бр.	

18	локал	8,	1000	Скопје
(540)	

BLA-BLA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	38  телекомуникации	
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(111)	 15952	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2007/701	 (220)	 24/07/2007
	 	 (181)	 24/07/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 GALENIKA a.d. Beograd
 Batajnicki drum b.b., YU, YU
(740)	 ЕРОЛ	ХАСАН,	адвокат		ул.’’М.Х.Јасмин’’		52V-1/6,	

1000,	Скопје
(540)	

CORTICIN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(111)	 15726	 (151)	 13/04/2009
(210)	 TM		2007/735	 (220)	 25/07/2007
	 	 (181)	 25/07/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 MEGGLE AG
 Megglestrasse 6-12,  83512  Wasserburg, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

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

кл.	29		млеко	и	млечни	производи;	путер	и	производи	
од	путер;	сирење	и	роизводи	од	сирење;	мачкала	
за	 леб	 или	 преливи	 за	 леб	 на	 база	 на	 млечни	
производи;	 производи	 на	 база	 млеко	 и	 јогурт;	
млечни	 производи	 во	 кои	 преовладува	 млекото,	
млечни	напивки	на	база	на	сирутка,	сите	со	или	
без	 додаток	 на	 овошје,	 сируп;	 масло	 за	 јадење	
и	 масти;	 производи	 од	 соја,	 имено	 тофа,	 сојино	
млеко,	 јогурт	 од	 соја,	 напивки	 на	база	 на	 сојино	
млеко,	 десерти	 и	 слична	 храна	 на	 база	 на	 соја	
(вклучени	во	класата	29);	јогурт;	десерти	и	слична	
храна	на	база	на	млечни	производи,	исто	така	во	
облик	 на	 прашок;	 супи;	 концентрати	 на	 сирутка,	
лактози,	 овошје	 и	 протеини	 за	 прехранбена	
индустрија;	 овошни	 каши;	 мармалади;	 џемови;	
компоти;	конзервирано,	сушено	и	варено	овошје;	
жел	атини	(желеа)	

кл. 30	 	 мајонези;	 каши,	 вклучително	 каши	 за	
салата	и	додатоци;	каши	како	мирудии;	мирудии,	
производи	од	мирудии;	производи	од	соја,	имено	
каша	 од	 соја,	 пикантна	 каша	 од	 соја,	 мајонез	
на	база	на	соја,	замена	за	кафе	на	база	на	соја	
(вклучени	 во	 класата	 30);	 сите	 горе	 наведени	
производи	и	во	облик	на	прашок;	какао,	чоколада;	
производи	од	чоколада,	исто	така	и	во	облик	на	
прашок;	 чоколадни	 напивки;	 леб	 и	 печиво,	 исто	
така	со	мачкала	или	преливи;	кекси	и	слаткарски	
производи;	сладолед,	прашок	за	сладолед;	кујнска	
сол;	природни	засладувачи;	шеќерни	производи	
кл. 32 	безалкохолни	пијалоци	со	мала	содржина	
на	млеко	или	млечни	состојки;	пијалоци	на	база	
на	сирутка	со	или	без	додатно	овошје	и	сирупи;	
овошни	напивки	и	овошни	сокови;	сируп	и	други	
препарати	за	подготвување	на	пијалоци	

(111)	 16039	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2007/764	 (220)	 07/08/2007
	 	 (181)	 07/08/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA(also 

trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

ЗА	 ОСТВАРУВАЊЕ	 И	 ЗАШТИТА	 НА	
ИНТЕЛЕКТУАЛНА	 СОПСТВЕНОСТ	 СКОПЈЕ		
п.факс:	301,	ул.	29	Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје,	
1000	Скопје

(540)	

LEXUS RX350

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	12  автомобили	и	нивни	структурни	делови	

(111)	 16037	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2007/777	 (220)	 13/08/2007
	 	 (181)	 13/08/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Wm. WRIGLEY Jr. Company
 410 North Michigan Avenue, Chicago, IL 60611, 

US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

ЗА	 ОСТВАРУВАЊЕ	 И	 ЗАШТИТА	 НА	
ИНТЕЛЕКТУАЛНА	 СОПСТВЕНОСТ	 СКОПЈЕ		
п.факс:	301,	ул.	29	Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје,	
1000	Скопје

(540)	

COOL EXOTIC

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 30	 	 слаткарски	 производи,	 имено,	 гуми	 за	
џвакање,	 гуми	 за	 џвaкање	 од	 кои	 се	 прават	
балончиња,	бонбони	и	бонбони	со	вкус	на	нане	
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(111)	 16035	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2007/778	 (220)	 13/08/2007
	 	 (181)	 13/08/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Wm. WRIGLEY Jr. Company
 410 North Michigan Avenue, Chicago, IL 60611, 

US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

ЗА	 ОСТВАРУВАЊЕ	 И	 ЗАШТИТА	 НА	
ИНТЕЛЕКТУАЛНА	 СОПСТВЕНОСТ	 СКОПЈЕ		
п.факс:	301,	ул.	29	Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје,	
1000	Скопје

(540)	

JELLY CHEWS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 30	 	 слаткарски	 производи,	 имено,	 гуми	 за	
џвакање,	 гуми	 за	 џвaкање	 од	 кои	 се	 прават	
балончиња,	бонбони	и	бонбони	со	вкус	на	нане	

(111)	 15779	 (151)	 14/04/2009
(210)	 TM		2007/795	 (220)	 16/08/2007
	 	 (181)	 16/08/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
 ул.Димитрие Чуповски 2, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

VIP MOBIL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	сликарски	четки,	машини	за	пишување	
и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	материјали	
за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	 пластични	
материјали	 за	 пакување	 кои	 не	 се	 опфатени	 во	
другите	класи;	печатарски	букви,	клишиња	
кл.	25  	облека,	обувки	и	капи	
кл.	38		телекомуникации	

(111)	 15780	 (151)	 14/04/2009
(210)	 TM		2007/796	 (220)	 16/08/2007
	 	 (181)	 16/08/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
 ул. Димитрие Чуповски 2, 1000 Скопје, MK

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

(540)	

VIPTEL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 16 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	матeријал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	сликарски	четки,	машини	за	пишување	
и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	материјали	
за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	 пластични	
материјали	 за	 пакување	 кои	 не	 се	 опфатени	 во	
другите	класи;	печатарски	букви,	клишиња	
кл.	25			облека,	обувки	и	капи	
кл.	38 	телекомуникации	

(111)	 15781	 (151)	 14/04/2009
(210)	 TM		2007/799	 (220)	 16/08/2007
	 	 (181)	 16/08/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
 ул.Димитрие Чуповски 2, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

VIP

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	сликарски	четки,	машини	за	пишување	
и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	материјали	
за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	 пластични	
материјали	 за	 пакување	 кои	 не	 се	 опфатени	 во	
другите	класи;	печатарски	букви,	клишиња	
кл.	25 		облека,	обувки	и	капи	
кл.	38 	телекомуникации	

(111)	 15782	 (151)	 14/04/2009
(210)	 TM		2007/800	 (220)	 16/08/2007
	 	 (181)	 16/08/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
 ул. Димитрие Чуповски 2, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
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(540)	

TOMATO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 16 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	сликарски	четки,	машини	за	пишување	
и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	материјали	
за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	 пластични	
материјали	 за	 пакување	 кои	 не	 се	 опфатени	 во	
другите	класи;	печатарски	букви,	клишиња	
кл.	25   облека,	обувки	и	капи	
кл. 38		телекомуникации	

(111)	 15783	 (151)	 14/04/2009
(210)	 TM		2007/801	 (220)	 16/08/2007
	 	 (181)	 16/08/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
 ул. Димитрие Чуповски 2, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

LOOP

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 16 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	сликарски	четки,	машини	за	пишување	
и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	материјали	
за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	 пластични	
материјали	 за	 пакување	 кои	 не	 се	 опфатени	 во	
другите	класи;	печатарски	букви,	клишиња	
кл. 25  	облека,	обувки	и	капи	
кл. 38  телекомуникации	

(111)	 15784	 (151)	 14/04/2009
(210)	 TM		2007/802	 (220)	 16/08/2007
	 	 (181)	 16/08/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
 ул. Димитрие Чуповски 2, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

A1

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 16 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	сликарски	четки,	машини	за	пишување	
и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	материјали	
за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	 пластични	
материјали	 за	 пакување	 кои	 не	 се	 опфатени	 во	
другите	класи;	печатарски	букви,	клишиња	
кл. 25  	облека,	обувки	и	капи	
кл.	38  телекомуникации	

(111)	 16034	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2007/846	 (220)	 29/08/2007
	 	 (181)	 29/08/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Murad Skin Research Laboratories, Inc. 
2121 Rosecrans Avenue, Fifth Floor, El Segundo, 

California 90245, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

ЗА	 ОСТВАРУВАЊЕ	 И	 ЗАШТИТА	 НА	
ИНТЕЛЕКТУАЛНА	 СОПСТВЕНОСТ	 СКОПЈЕ		
п.факс:	301,	ул.	29	Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје,	
1000	Скопје

(540)	

MURAD

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3		производи	за	нега	на	кожа	
кл. 5		витамини,	минерали	и	хранливи	и	диететски	
додатоци	

(111)	 15961	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2007/854	 (220)	 03/09/2007
	 	 (181)	 03/09/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за трговија, производство и услуги 

АРТ-ТЕКС ГЛАМ ДООЕЛ  увоз-извоз Скопје
 ул. Георги ПопХристов бр. 6/6-13 Скопје, MK
(740)	 ИЛИЈА	 ЧИЛИМАНОВ,	 АДВОКАТ	 ул.	 27	 Март	

бр.14,	1000	Скопје
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(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	18 	кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
неа	што	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	 куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	
и	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	25		облека,	чевли,	капи	
кл.	30 	кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	 сладолед,	мед,	меласа,	 квасец,	 	 прашок	 за	
печење,	 сол,	 сенф,	оцет,	 сосови	 (како	мирудии),	
мирудии,	мраз;	
кл.	34		тутун,	производи	за	пушачите,	кибрит	

(111)	 15737	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2007/870	 (220)	 06/09/2007
	 	 (181)	 06/09/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Torrex Chiesi Pharma GmbH 
 Gonzagagasse Str. No.16/16 A-1010 Vienna, AT
(740)	 ТРЧКОВА	 СЛАВИЦА,	 адвокат	 Ул.	 Мито	

Хаџивасилев	Јасмин	бр.16/28	1000	Скопје
(540)	

FENTANYL TORREX

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5	 	 фармацевтски	 производи	 и	 ветеринарни	
производи	
кл.	 10	 	 медицински,	 хируршки	 забарски	 и	 вете–
ринарни	 препарати	 и	 инструменти	 вештачки	
екстремитети	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хирушки	материјали	за	шиење	

(111)	 15738	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2007/871	 (220)	 06/09/2007
	 	 (181)	 06/09/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Torrex Chiesi Pharma GmbH 
 Gonzagagasse Str. No.16/16 A-1010 Vienna, AT

(740)	 ТРЧКОВА	СЛАВИЦА,	адвокат	
	 Ул.	 Мито	 Хаџивасилев	 Јасмин	 бр.16/28	 1000	

Скопје
(540)	

SUFENTANIL TORREX

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	и	ветеринарни	препарати	
кл.	 10 	 медицински,	 хируршки	 забарски	 и	
ветеринарни	препарати	и	инструменти,	вештачки	
екстремитети	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хирушки	материјали	за	шиење	

(111)	 15739	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2007/872	 (220)	 06/09/2007
	 	 (181)	 06/09/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Torrex Chiesi Pharma GmbH 
 Gonzagagasse Str. No.16/16 A-1010 Vienna, AT
(740)	 ТРЧКОВА	 СЛАВИЦА,	 адвокат	 Ул.	 Мито	

Хаџивасилев	Јасмин	бр.	16/28	1000	Скопје
(540)	

ISOFLURANE TORREX

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5  фармацевтски	и	ветеринарни	препарати	
кл.	 10 	 медицински,	 хируршки	 забарски	 и	 вете–
ринарни	 препарати	 и	 инструменти,	 вештачки	
екстремитети	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хирушки	материјали	за	шиење	

(111)	 16038	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2007/881	 (220)	 11/09/2007
	 	 (181)	 11/09/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

ЗА	 ОСТВАРУВАЊЕ	 И	 ЗАШТИТА	 НА	
ИНТЕЛЕКТУАЛНА	 СОПСТВЕНОСТ	 СКОПЈЕ		
п.факс:	301,	ул.	29	Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје,	
1000	Скопје

(540)	

LEXUS RX450H

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	12  автомобили	и	нивни	структурни	делови	
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(111)	 15785	 (151)	 10/04/2009
(210)	 TM		2007/885	 (220)	 13/09/2007
	 	 (181)	 13/09/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за сообраќај и трговија ТЕНИКС 

ПЛАВА ЛАГУНА Санде дооел Скопје
 ул. Мечкин Камен бр. 67 Ѓорче Петров Скопје, 

MK
(540)	

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

кл.	39 	транспортни	услуги	такси	превоз	

(111)	 15860	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2007/886	 (220)	 13/09/2007
	 	 (181)	 13/09/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за сообраќај и трговија ТЕНИКС 

ПЛАВА ЛАГУНА Санде дооел Скопје
 ул. Мечкин Камен бр. 67 Ѓорче Петров Скопје, 

MK
(540)	

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

кл.	39  транспортни	услуги	такси	превоз	

(111)	 15807	 (151)	 21/04/2009
(210)	 TM		2007/900	 (220)	 18/09/2007
	 	 (181)	 18/09/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Златевски Љубиша
 ул. „Фазанерија” 1  бр.96,  Гостивар, MK

(540)	

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

кл. 32  енергетски	безалкохолни	пијалоци	

(111)	 15724	 (151)	 13/04/2009
(210)	 TM		2007/902	 (220)	 14/09/2007
	 	 (181)	 14/09/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 JUKI KABUSHIKI KAISHA (JUKI CORPORATION)
 2-1, Kokuryo - Cho, Chofu - shi 182 - 8655 Tokyo, 

JP
(740)	 ТОНИ	МЛАДЕНОВСКИ	 Ул.	 ‘’Илинденска’’	 	 2/	 13,	

1400,	Велес
(540)	

	
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 7 	машини	за	шиење,	делови	за	нив	и	допол–
нителна	опрема	

(111)	 15881	 (151)	 24/04/2009
(210)	 TM		2007/904	 (220)	 18/09/2007
	 	 (181)	 18/09/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

АRIPRIZOL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5  фармацевтски	производи	
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(111)	 16048	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2007/934	 (220)	 26/09/2007
	 	 (181)	 26/09/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 МЏ РОБИН ДОО
 ул. Ленинградска бр. 6 1230 Гостивар, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

FORMULA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30  гуми	за	џвакање	

(111)	 15960	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2007/941	 (220)	 28/09/2007
	 	 (181)	 28/09/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 JAMNICA d.d
 Getaldiceva 3, HR-10000 Zagreb, HR, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

	
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(111)	 16124	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2007/945	 (220)	 02/10/2007
	 	 (181)	 02/10/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 BAXTER INTERNATIONAL INC.
 One Baxter Parkway Deerfield, Illinois 60015, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

ЗА	 ОСТВАРУВАЊЕ	 И	 ЗАШТИТА	 НА	
ИНТЕЛЕКТУАЛНА	 СОПСТВЕНОСТ	 СКОПЈЕ		
п.факс:	301,	ул.	29	Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје,	
1000	Скопје

(540)	

VIAFLO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	10		пластични	контејнери	за	раствори	

(111)	 16125	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2007/946	 (220)	 02/10/2007
	 	 (181)	 02/10/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 BAXTER INTERNATIONAL INC.
 One Baxter Parkway Deerfield, Illinois 60015, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

ЗА	 ОСТВАРУВАЊЕ	 И	 ЗАШТИТА	 НА	
ИНТЕЛЕКТУАЛНА	 СОПСТВЕНОСТ	 СКОПЈЕ		
п.факс:	301,	ул.	29	Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје,	
1000	Скопје

(540)	

ЕXTRANEAL

(510,	511)
кл. 5 	раствори	за	дијализа,	опрема	за	дијализа	и	
фармацевтски	производи	за	истата	намена	

(111)	 16126	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2007/947	 (220)	 02/10/2007
	 	 (181)	 02/10/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 BAXTER INTERNATIONAL INC.
 One Baxter Parkway Deerfield, Illinois 60015, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

ЗА	 ОСТВАРУВАЊЕ	 И	 ЗАШТИТА	 НА	
ИНТЕЛЕКТУАЛНА	 СОПСТВЕНОСТ	 СКОПЈЕ		
п.факс:	301,	ул.	29	Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје,	
1000	Скопје

(540)	

DIANEAL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		раствори	за	дијализа,	опрема	за	дијализа	и	
фармацевтски	производи	за	истата	намена	

(111)	 16123	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2007/948	 (220)	 02/10/2007
	 	 (181)	 02/10/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 BAXTER INTERNATIONAL INC.
 One Baxter Parkway Deerfield, Illinois 60015, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

ЗА	 ОСТВАРУВАЊЕ	 И	 ЗАШТИТА	 НА	
ИНТЕЛЕКТУАЛНА	 СОПСТВЕНОСТ	 СКОПЈЕ		
п.факс:	301,	ул.	29	Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје,	
1000	Скопје
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(540)	

PHYSIONEAL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 	раствори	за	дијализа,	опрема	за	дијализа	и	
фармацевтски	производи	за	истата	намена	

(111)	 15727	 (151)	 13/04/2009
(210)	 TM		2007/981	 (220)	 10/10/2007
	 	 (181)	 10/10/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 „GR. SARANTIS S.A. Industrial and Commercial 

Company of Cosmetics, Garments, House and 
Pharmaceutical Articles” Maroussi Attikis, 
Athens

 Str. Amarousiou-Halandriou 26, Athens, GR
(740)	 Валентина	 Јовановска	 Василева,	 адвокат	 ул.	

Маршал	Тито	бр.	53/1	1000	Скопје
(540)	

(591)	 темно	сина,	светло	сина,	жолта,	црна	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(111)	 15920	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2007/1002	 (220)	 17/10/2007
	 	 (181)	 17/10/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Smithers-Oasis Company
 2020 Front Street, Suite 301, Cuyahoga Falls, 

Ohio 44221, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

FLORALIFE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 1 	 препарати	 за	 одржување	 во	 живот	 и	
убавината	 на	 сечени	 цвеќиња;	 препарати	 за	

навлажнување	 и	 претходен	 третман	 на	 свежо	
сечени	 цвеќиња;	 завршен	 течен	 спреј	 за	
освежување,	навлажнување	и	заштита	на	цветни	
дизајни	саксиски	растенија	

(111)	 15743	 (151)	 10/04/2009
(210)	 TM		2007/1116	 (220)	 16/11/2007
	 	 (181)	 16/11/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Lipa Mill d.d.
 Ivekoviceva 2, 10002 Zagreb, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 16 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	 не	 се	 опфатени	 со	 други	 класи;	 печатарски	
производи;	книговезачки	материјал;	фотографии;	
прибор	 за	 пишување;	 канцелариски	 материјал;	
лепила	(лепливи	средства	за	хартиени	производи	
или	 за	 домаќинство);	 сликарски	 прибор;	 четки;	
машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	 прибор	
(освен	мебел);	опрема	за	настава	и	обука	(освен	
апарати);	 пластични	 материјали	 за	 пакување/
амбалажа	(што	не	се	опфатени	со	другите	класи);	
печатарски	букби;	 клишиња;	 пликови,	 пластични	
и	 хартиени	 вреќички,	 бележници,	 картонски	
блокови;	 блокови	 за	 цртање,	 блокови,	 украсни	
хартии,	регистратори,	фасцикли/папки,	преградни	
картони,	 канцелариски	 блокови,	 мапи,	 листови/
хартија	

(111)	 15787	 (151)	 13/04/2009
(210)	 TM		2007/1147	 (220)	 27/11/2007
	 	 (181)	 27/11/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за новинско издавачка  дејност 

МАКЕДОНСКО СОНЦЕ ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје

 ул. Ленинова бр. 87, MK
(540)	

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

кл.	 16	 	 хартија	 и	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
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што	не	 се	 опфатени	 со	другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјали,	лепила	за	канцелариски	
и	 куќна	 употреба,	 машини	 за	 пишување	 и	
канцелариски	 прибор	 (освен	мебел);	 материјали	
за	пакување	што	не	се	опфатени	во	другите	класи;	
печатарски	букви,	клишиња	
кл.	41 	образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава	спортски	и	културни	активности	

(111)	 15744	 (151)	 10/04/2009
(210)	 TM		2007/1195	 (220)	 11/12/2007
	 	 (181)	 11/12/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ДИЕМ-ГП ДОО Гевгелија
 с.Негорци-Башут, MK
(540)	

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

кл. 29 	ајвар	

(111)	 15831	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2007/1231	 (220)	 19/12/2007
	 	 (181)	 19/12/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Фидановска Марија
 ул. Славејко Арсов бр. 39  1000 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

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

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

кл.	 35 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи,	
а	 особено	 големопродажба	 и	 малопродажба	
на	 фармацевтски	 производи,	 витамини,	 билни	
препарати,	 ортопедски	 помагала,	 санитетски	
материјали,	пелени,	очила	
кл.	 44 	 медицински	 услуги;	 ветеринарни	 услуги;	
хигиенска	нега	и	нега	на	убавината	на	луѓето	или	
животните;	услуги	од	областа	на	земјоделството,	
градинарството	и	шумарството,	а	особено	аптеки	
и	веледрогерии	

(111)	 15978	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2007/1263	 (220)	 27/12/2007
	 	 (181)	 27/12/2017
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за трговија на големо и мало ОТО 

ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз
 ул.Крсте Мисирков бр. 9-А, 1000 Скопје, MK
(540)	

TOP FRENO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(111)	 15759	 (151)	 27/03/2009
(210)	 TM		2008/7	 (220)	 04/01/2008
	 	 (181)	 04/01/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ТАНИМАК-Оливера Тасевска
 ул.Социјалистичка зора бр.90,  1060 Скопје, 

MK
(540)	

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

кл.	2		бои,	фирнајзи,	лакови,	средства	за	заштита	
од	 ’рѓа	 и	 гниење	 на	 дрвото,	 материи	 за	 боење,	
средства	 за	 нагризување,	 сурови	 природни	
смоли,	метали	во	листови	и	во	прав	за	сликарите,	
декоратерите,	печатарите	и	уметниците	
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(111)	 16036	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/30	 (220)	 16/01/2008
	 	 (181)	 16/01/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за 

комуникациски услуги 
 ул. Димитрие Чуповски бр.2,  1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 во	сите	бои	и	комбинации
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	38  услуги	на	телекомуникација	и	информативна	
технологија,	имено,	пренос	на	глас,	податоци,	слика,	
аудио,	 видео	 и	 информации	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
услуги	на	лична	комуникација;	услуги	на	пејџери;	
лизинг	 телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	
и	 системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информации	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	програми	по	пат	на	телефон,	телевизија	и	
глобална	комуникациска	мрежа,	главни	(стожерни)	
интернет	услуги,	имено,	брза	линија	или	сериски	
врски	кои	ствараат	главен	премин	во	рамките	на	
мрежата;	видео	и	аудио	телеконференции	по	пат	
на	интернет,	услуги	на	асинхронен	трансфер	мод	
(ATM),	услуги	на	дигитални	мрежи	на	интегрирани	
услуги	 (ИСДН),	 интернет	 протокол	 (ИП)	 на	
комуникациски	 услуги,	 услуги	 на	 виртуелна	
приватна	мрежа	(ВПН)	и	услуги	на	приватна	линија;	
обезбедување	 услуги	 на	 телекомуникациски	
мрежни	 премини	 и	 услуги	 на	 поврзување	 со	
протокол	 на	 пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	
податоци;	услуги	на	пренос	на	пакет	од	електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикорисиички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
иа	 складирање	 на	 електронски	 лодатоци	 за	
трети	 лица;	 телекомуникациски	 услуги,	 особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	 заради	 поделба	на	 интернет	 сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	 иа	
центрите	за	пораки	во	вид	на	телефонски	говорни	
пораки;	 услуги	на	видео	и	аудио	 конференции	и	

конференции	на	телефонски	податоци;	безжични	
телекомуникациски	 услуги,	 имено,	 безжичен	
пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	 телекомуникациски	
услуги,	 имено	 обезбедување	 глас	 по	 пат	 на	
интернет	протокол;	обезбедување	мрежен	пристап	
соцел	на	размена	на	интернет	сообраќајот	помеѓу	
преносници	 на	 интернет	 сообраќајот;	 услуги	 на	
елеетронски	пораки	
кл.	41		услуги	на	забава	што	имаат	карактеристики	
на	 програма	 во	 живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	
драмски	 програми;	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 телевизиски	
серии;	продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	
мјузикли	 и	 драмски	 програми,	 документарни	
програми,	 спортски	 настани	 и	 анимирани	
телевизиски	 серии;	 прикажување	 програма	 во	
живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	 драмски	 програми;	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	телевизиски	серии;	услуги	на	забавна	
содржина	што	имаат	каракгеристики	на	програма	
во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина,	
продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	мјузикли	
и	 драмски	 програми,	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	
прикажување	во	кина;	театарски	и	кино	изведби,	
анимирани	и	во	живо;	дистрибуција	на	програма	
во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина;	
прикажување	програма	во	живо,	комедии,	мјузикли	
и	 драмски	 програми,	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	
прикажување	 во	 кина;	 пружање	 информации	 за	
забави	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	
пружање	 едукативни	 информации	 по	 пат	 на	
глобална	 компјутерска	 мрежа;	 електронски	
услуги	 на	 игри	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	
мрежа;	 електронски	 публикации	 (не	 можат	 да	
се	 даунлодираат);	 пружање	 on-line	 публикации;	
издавање	 електронски	 книги	 и	 часописи	 on-line;	
пружање	 публикации	 со	 глобална	 компјутерска	
мрежа	или	интернет	што	можат	да	се	пребаруваат;	
публикации	и	дистрибуција	на	печатени	медиуми	
и	 снимки;	 услуги	 на	 аудио	 и	 визуелни	 забави	 и	
едукации;	 услуги	 на	филмски	 студија;	 услуги	 на	
телевизиски	 забави;	 услуги	 на	 презентации	 на	
претстави	 во	 живо;	 пружање	 забави	 во	 живо;	
продукција	 на	 забави	 во	 живо;	 продукција	 на	
забавни	програми	во	кои	учествуваат	танчери	и/	
или	пеачи;	пружање	забави	во	облик	на	музички	
престави	во	живо	
кл.	 42	 	 услуги	 на	 хостирање	 web-страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 web-страници,	 работа	
на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникација,	комуникациски	
мрежи,	 компјутеризирани	 комуникации,	 услуги	
на	менаџмент	на	центри	на	податоци	и	глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	 на	
центри	на	податоци;	услуги	на	колокација,	имено,	
обезбедување	 сигурна	 опрема	 контролирана	
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од	 окружувањето	 и	 обезбедување	 технички	
надзор	 на	 телекомуникациска	 опрема	 за	
трети	 лица;	 хостирање	 (хостинг),	 складирање	
и	 одржување	 на	 web-	 сајтови,	 web-	 центри,	
електронска	 пошта,	 електронски	 групи,	 	 лист	
сервери,	 како	 и	 на	 дигитална	 содржина	 и	
податоци	 за	 трети	 лица;	 услуги	 на	 провајдери	
на	 апликативни	 услуги	 (АСП)	 имено,	 хостирање	
компјутерски	 софтверски	 апликации	 за	 трети	
лица;	 услуги	 на	 автентификација	 во	 областа	 на	
телекомуникацијата	 и	 мрежите;	 обезбедување	
софтвер	за	мрежно	сметководство	што	не	може	да	
се	вчитува	од	интернет	во	областа	на	сигурносните	
комуникации	 и	 мрежи	 на	 податоци;	 дизајн	 во	
областа	 на	 компјутеризираните	 комуникации	 и	
мрежи	 на	 податоци;	 обезбедување	 информации	
во	областа	на	мрежни	услуги	на	компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(111)	 15997	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/32	 (220)	 16/01/2008
	 	 (181)	 16/01/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за 

комуникациски услуги 
 ул. Димитрие Чуповски бр.2,  1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	38		услуги	на	телекомуникација	и	информативна	
технологија	имено,	пренос	на	глас,	податоци,	слика,	
аудио,	 видео	и	информации	по	пат	на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
услуги	на	лична	комуникација;	услуги	на	пејџери;	
лизинг	 телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	
и	 системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	програми	по	пат	на	телефон,	телевизија	и	
глобална	комуникациска	мрежа,	главни	(стожерни)	
интернет	услуги,	имено,	брза	линија	или	сериски	
врски	кои	ствараат	главен	премин	во	рамките	на	
мрежата;	видео	и	аудио	телеконференции	по	пат	
на	интернет,	услуги	на	асинхронен	трансфер	мод	
(АТМ),	услуги	на	дигитални	мрежи	на	интегрирани	
услуги	 (ИСДН),	 интернет	 протокол	 (ИП)	 на	
комуникациски	 услуги,	 услуги	 на	 виртуелна	
приватна	мрежа	(ВПН)	и	услуги	на	приватна	линија;	
обезбедување	 услуги	 на	 телекомуникациски	
мрежни	 премини	 и	 услуги	 на	 поврзување	 со	
протокол	 на	 пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	
податоци;	услуги	на	пренос	на	пакет	од	електронски	

податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	 телекомуникациски	 услуги,	 особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	 на	
центрите	за	пораки	во	вид	на	телефонски	говорни	
пораки;	услуги	на	видео	и	аудио	конференции	и	
конференции	на	телефонски	податоци;	безжичии	
телекомуникациски	 услуги,	 имено,	 безжичен	
пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	 телекомуникациски	
услуги,	 имено	 обезбедување	 глас	 по	 пат	 на	
интернет	протокол;	обезбедување	мрежен	пристап	
со	цел	на	размена	на	интернет	сообраќајот	помеѓу	
преносници	 на	 интернет	 сообраќајот;	 услуги	 на	
електронски	пораки	
кл. 41  услуги	на	забава	што	имаат	карактеристики	
на	 програма	 во	 живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	
драмски	 програми;	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 телевизиски	
серии;	продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	
мјузикли	 и	 драмски	 програми,	 документарни	
програми,	 спортски	 настани	 и	 анимирани	
телевизиски	 серии;	 прикажување	 програма	 во	
живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	 драмски	 програми;	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	телевизиски	серии;	услуги	на	забавна	
содржина	што	имаат	каракгеристики	на	програма	
во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина,	
продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	мјузикли	
и	 драмски	 програми,	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	
прикажување	во	кина;	театарски	и	кино	изведби,	
анимирани	и	во	живо;	дистрибуција	на	програма	
во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина;	
прикажување	програма	во	живо,	комедии,	мјузикли	
и	 драмски	 програми,	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	
прикажување	 во	 кина;	 пружање	 информации	 за	
забави	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	
пружање	 едукативни	 информации	 по	 пат	 на	
глобална	 компјутерска	 мрежа;	 електронски	
услуги	 на	 игри	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	
мрежа;	 електронски	 публикации	 (не	 можат	 да	
се	 даунлодираат);	 пружање	 on-line	 публикации;	
издавање	 електронски	 книги	 и	 часописи	 on-line;	
пружање	 публикации	 со	 глобална	 компјутерска	
мрежа	или	интернет	што	можат	да	се	пребаруваат;	
публикации	и	дистрибуција	на	печатени	медиуми	
и	 снимки;	 услуги	 на	 аудио	 и	 визуелни	 забави	
и	 едукации;	 услуги	 на	 филмски	 студија;	 услуги	
на	 телевизиски	 забави;	 услуги	 на	 презентации	
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на	претстави	во	живо;	 пружање	забави	во	живо;	
продукција	 на	 забави	 во	 живо;	 продукција	 на	
забавни	програми	во	кои	учествуваат	танчери	и/	
или	пеачи;	пружање	забави	во	облик	на	музички	
престави	во	живо	
кл.	 42	 	 услуги	 на	 хостирање	 web-страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 web-страници,	 работа	
на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникација,	комуникациски	
мрежи,	 компјутеризирани	 комуникации,	 услуги	
на	менаџмент	на	центри	на	податоци	и	глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	 на	
центри	на	податоци;	услуги	на	колокација,	имено,	
обезбедување	 сигурна	 опрема	 контролирана	 од	
окружувањето	 и	 обезбедување	 технички	 надзор	
на	 телекомуникациска	 опрема	 за	 трети	 лица;	
хостирање	 (хостинг),	 складирање	 и	 одржување	
на	web-	сајтови,	web-	центри,	електронска	пошта,	
електронски	групи,	лист	сервери,	како	и	на	дигитална	
содржина	 и	 податоци	 за	 трети	 лица;	 услуги	 на	
провајдери	 на	 апликативни	 услуги	 (АСП)	 имено,	
хостирање	компјутерски	софтверски	апликации	за	
трети	лица;	услуги	на	автентификација	во	областа	
на	телекомуникацијата	и	мрежите;	обезбедување	
софтвер	за	мрежно	сметководство	што	не	може	да	
се	вчитува	од	интернет	во	областа	на	сигурносните	
комуникации	 и	 мрежи	 на	 податоци;	 дизајн	 во	
областа	 на	 компјутеризираните	 комуникации	 и	
мрежи	 на	 податоци;	 обезбедување	 информации	
во	областа	на	мрежни	услуги	на	компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(111)	 15998	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/34	 (220)	 16/01/2008
	 	 (181)	 16/01/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за 

комуникациски услуги 
 ул. Димитрие Чуповски бр.2,  1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	38		услуги	на	телекомуникација	и	информативна	
технологија	имено,	пренос	на	глас,	податоци,	слика,	
аудио,	 видео	 и	 информации	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
услуги	на	лична	комуникација;	услуги	на	пејџери;	
лизинг	 телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	
и	 системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	

обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	програми	по	пат	на	телефон,	телевизија	и	
глобална	комуникациска	мрежа,	главни	(стожерни)	
интернет	услуги,	имено,	брза	линија	или	сериски	
врски	кои	ствараат	главен	премин	во	рамките	на	
мрежата;	видео	и	аудио	телеконференции	по	пат	
на	интернет,	услуги	на	асинхронен	трансфер	мод	
(АТМ),	услуги	на	дигитални	мрежи	на	интегрирани	
услуги	 (ИСДН),	 интернет	 протокол	 (ИП)	 на	
комуникациски	 услуги,	 услуги	 на	 виртуелна	
приватна	мрежа	(ВПН)	и	услуги	на	приватна	линија;	
обезбедување	 услуги	 на	 телекомуникациски	
мрежни	 премини	 и	 услуги	 на	 поврзување	 со	
протокол	 на	 пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	
податоци;	услуги	на	пренос	на	пакет	од	електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	 телекомуникациски	 услуги,	 особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	 на	
центрите	за	пораки	во	вид	на	телефонски	говорни	
пораки;	услуги	на	видео	и	аудио	конференции	и	
конференции	на	телефонски	податоци;	безжичии	
телекомуникациски	 услуги,	 имено,	 безжичен	
пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	 телекомуникациски	
услуги,	 имено	 обезбедување	 глас	 по	 пат	 на	
интернет	протокол;	обезбедување	мрежен	пристап	
со	цел	на	размена	на	интернет	сообраќајот	помеѓу	
преносници	 на	 интернет	 сообраќајот;	 услуги	 на	
електронски	пораки	
кл. 41		услуги	на	забава	што	имаат	карактеристики	
на	 програма	 во	 живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	
драмски	 програми;	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 телевизиски	
серии;	продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	
мјузикли	 и	 драмски	 програми,	 документарни	
програми,	 спортски	 настани	 и	 анимирани	
телевизиски	 серии;	 прикажување	 програма	 во	
живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	 драмски	 програми;	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	телевизиски	серии;	услуги	на	забавна	
содржина	што	имаат	каракгеристики	на	програма	
во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина,	
продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	мјузикли	
и	 драмски	 програми,	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	
прикажување	во	кина;	театарски	и	кино	изведби,	
анимирани	и	во	живо;	дистрибуција	на	програма	
во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина;	
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прикажување	програма	во	живо,	комедии,	мјузикли	
и	 драмски	 програми,	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	
прикажување	 во	 кина;	 пружање	 информации	 за	
забави	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	
пружање	 едукативни	 информации	 по	 пат	 на	
глобална	 компјутерска	 мрежа;	 електронски	
услуги	 на	 игри	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	
мрежа;	 електронски	 публикации	 (не	 можат	 да	
се	 даунлодираат);	 пружање	 on-line	 публикации;	
издавање	 електронски	 книги	 и	 часописи	 on-line;	
пружање	 публикации	 со	 глобална	 компјутерска	
мрежа	или	интернет	што	можат	да	се	пребаруваат;	
публикации	и	дистрибуција	на	печатени	медиуми	
и	 снимки;	 услуги	 на	 аудио	 и	 визуелни	 забави	 и	
едукации;	 услуги	 на	филмски	 студија;	 услуги	 на	
телевизиски	 забави;	 услуги	 на	 презентации	 на	
претстави	 во	 живо;	 пружање	 забави	 во	 живо;	
продукција	 на	 забави	 во	 живо;	 продукција	 на	
забавни	програми	во	кои	учествуваат	танчери	и/	
или	пеачи;	пружање	забави	во	облик	на	музички	
престави	во	живо	
кл. 42	 	 услуги	 на	 хостирање	 web-страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 web-страници,	 работа	
на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникација,	комуникациски	
мрежи,	 компјутеризирани	 комуникации,	 услуги	
на	менаџмент	на	центри	на	податоци	и	глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	 на	
центри	на	податоци;	услуги	на	колокација,	имено,	
обезбедување	 сигурна	 опрема	 контролирана	 од	
окружувањето	 и	 обезбедување	 технички	 надзор	
на	 телекомуникациска	 опрема	 за	 трети	 лица;	
хостирање	 (хостинг),	 складирање	 и	 одржување	
на	web-	сајтови,	web-	центри,	електронска	пошта,	
електронски	групи,	лист	сервери,	како	и	на	дигитална	
содржина	 и	 податоци	 за	 трети	 лица;	 услуги	 на	
провајдери	 на	 апликативни	 услуги	 (АСП)	 имено,	
хостирање	компјутерски	софтверски	апликации	за	
трети	лица;	услуги	на	автентификација	во	областа	
на	телекомуникацијата	и	мрежите;	обезбедување	
софтвер	за	мрежно	сметководство	што	не	може	да	
се	вчитува	од	интернет	во	областа	на	сигурносните	
комуникации	 и	 мрежи	 на	 податоци;	 дизајн	 во	
областа	 на	 компјутеризираните	 комуникации	 и	
мрежи	 на	 податоци;	 обезбедување	 информации	
во	областа	на	мрежни	услуги	на	компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(111)	 15992	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/36	 (220)	 16/01/2008
	 	 (181)	 16/01/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за 

комуникациски услуги 
 ул. Димитрие Чуповски бр.2,  1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

комуникации	 и	 мрежи	 на	 податоци;	 дизајн	 во	
областа	 на	 компјутеризираните	 комуникации	 и	
мрежи	 на	 податоци;	 обезбедување	 информации	
во	областа	на	мрежни	услуги	на	компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(111)	 15996	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/38	 (220)	 16/01/2008
	 	 (181)	 16/01/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за 

комуникациски услуги 
 ул. Димитрие Чуповски бр.2,  1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	38 	услуги	на	телекомуникација	и	информативна	
технологија	имено,	пренос	на	глас,	податоци,	слика,	
аудио,	 видео	и	информации	по	пат	на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
услуги	на	лична	комуникација;	услуги	на	пејџери;	
лизинг	 телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	
и	 системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	програми	по	пат	на	телефон,	телевизија	и	
глобална	комуникациска	мрежа,	главни	(стожерни)	
интернет	услуги,	имено,	брза	линија	или	сериски	
врски	кои	ствараат	главен	премин	во	рамките	на	
мрежата;	видео	и	аудио	телеконференции	по	пат	
на	интернет,	услуги	на	асинхронен	трансфер	мод	
(АТМ),	услуги	на	дигитални	мрежи	на	интегрирани	
услуги	 (ИСДН),	 интернет	 протокол	 (ИП)	 на	
комуникациски	 услуги,	 услуги	 на	 виртуелна	
приватна	мрежа	(ВПН)	и	услуги	на	приватна	линија;	
обезбедување	 услуги	 на	 телекомуникациски	
мрежни	 премини	 и	 услуги	 на	 поврзување	 со	
протокол	 на	 пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	
податоци;	услуги	на	пренос	на	пакет	од	електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	 телекомуникациски	 услуги,	 особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
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мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	 на	
центрите	за	пораки	во	вид	на	телефонски	говорни	
пораки;	услуги	на	видео	и	аудио	конференции	и	
конференции	на	телефонски	податоци;	безжичии	
телекомуникациски	 услуги,	 имено,	 безжичен	
пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	 телекомуникациски	
услуги,	 имено	 обезбедување	 глас	 по	 пат	 на	
интернет	протокол;	обезбедување	мрежен	пристап	
со	цел	на	размена	на	интернет	сообраќајот	помеѓу	
преносници	 на	 интернет	 сообраќајот;	 услуги	 на	
електронски	пораки	
кл.	41 	услуги	на	забава	што	имаат	карактеристики	
на	 програма	 во	 живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	
драмски	 програми;	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 телевизиски	
серии;	продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	
мјузикли	 и	 драмски	 програми,	 документарни	
програми,	 спортски	 настани	 и	 анимирани	
телевизиски	 серии;	 прикажување	 програма	 во	
живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	 драмски	 програми;	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	телевизиски	серии;	услуги	на	забавна	
содржина	што	имаат	каракгеристики	на	програма	
во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина,	
продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	мјузикли	
и	 драмски	 програми,	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	
прикажување	во	кина;	театарски	и	кино	изведби,	
анимирани	и	во	живо;	дистрибуција	на	програма	
во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина;	
прикажување	програма	во	живо,	комедии,	мјузикли	
и	 драмски	 програми,	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	
прикажување	 во	 кина;	 пружање	 информации	 за	
забави	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	
пружање	 едукативни	 информации	 по	 пат	 на	
глобална	 компјутерска	 мрежа;	 електронски	
услуги	 на	 игри	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	
мрежа;	 електронски	 публикации	 (не	 можат	 да	
се	 даунлодираат);	 пружање	 on-line	 публикации;	
издавање	 електронски	 книги	 и	 часописи	 on-line;	
пружање	 публикации	 со	 глобална	 компјутерска	
мрежа	или	интернет	што	можат	да	се	пребаруваат;	
публикации	и	дистрибуција	на	печатени	медиуми	
и	 снимки;	 услуги	 на	 аудио	 и	 визуелни	 забави	 и	
едукации;	 услуги	 на	филмски	 студија;	 услуги	 на	
телевизиски	 забави;	 услуги	 на	 презентации	 на	
претстави	 во	 живо;	 пружање	 забави	 во	 живо;	
продукција	 на	 забави	 во	 живо;	 продукција	 на	
забавни	програми	во	кои	учествуваат	танчери	и/	
или	пеачи;	пружање	забави	во	облик	на	музички	
престави	во	живо	
кл. 42	 	 услуги	 на	 хостирање	 web-страници,	
услуги	 на	дизајнирање	web-страници,	 работа	на	
електронски	 информациски	 мрежи;	 консалтинг	
услуги	 и	 услуги	 на	 дизајн	 во	 областа	 на	
информативни	технологии,	компјутерско	програ–
мирање,	 телекомуникација,	 комуникациски	

мрежи,	 компјутеризирани	 комуникации,	 услуги	
на	менаџмент	на	центри	на	податоци	и	глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	 на	
центри	на	податоци;	услуги	на	колокација,	имено,	
обезбедување	 сигурна	 опрема	 контролирана	 од	
окружувањето	 и	 обезбедување	 технички	 надзор	
на	 телекомуникациска	 опрема	 за	 трети	 лица;	
хостирање	 (хостинг),	 складирање	 и	 одржување	
на	web-	сајтови,	web-	центри,	електронска	пошта,	
електронски	групи,	лист	сервери,	како	и	на	дигитална	
содржина	 и	 податоци	 за	 трети	 лица;	 услуги	 на	
провајдери	 на	 апликативни	 услуги	 (АСП)	 имено,	
хостирање	компјутерски	софтверски	апликации	за	
трети	лица;	услуги	на	автентификација	во	областа	
на	телекомуникацијата	и	мрежите;	обезбедување	
софтвер	за	мрежно	сметководство	што	не	може	да	
се	вчитува	од	интернет	во	областа	на	сигурносните	
комуникации	 и	 мрежи	 на	 податоци;	 дизајн	 во	
областа	 на	 компјутеризираните	 комуникации	 и	
мрежи	 на	 податоци;	 обезбедување	 информации	
во	областа	на	мрежни	услуги	на	компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(111)	 15991	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/40	 (220)	 16/01/2008
	 	 (181)	 16/01/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за 

комуникациски услуги 
 ул. Димитрие Чуповски бр.2,  1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	38 	услуги	на	телекомуникација	и	информативна	
технологија	имено,	пренос	на	глас,	податоци,	слика,	
аудио,	 видео	и	информации	по	пат	на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
услуги	на	лична	комуникација;	услуги	на	пејџери;	
лизинг	 телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	
и	 системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	програми	по	пат	на	телефон,	телевизија	и	
глобална	комуникациска	мрежа,	главни	(стожерни)	
интернет	услуги,	имено,	брза	линија	или	сериски	
врски	кои	ствараат	главен	премин	во	рамките	на	
мрежата;	видео	и	аудио	телеконференции	по	пат	
на	интернет,	услуги	на	асинхронен	трансфер	мод	
(АТМ),	услуги	на	дигитални	мрежи	на	интегрирани	
услуги	 (ИСДН),	 интернет	 протокол	 (ИП)	 на	
комуникациски	 услуги,	 услуги	 на	 виртуелна	
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приватна	мрежа	(ВПН)	и	услуги	на	приватна	линија;	
обезбедување	 услуги	 на	 телекомуникациски	
мрежни	 премини	 и	 услуги	 на	 поврзување	 со	
протокол	 на	 пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	
податоци;	услуги	на	пренос	на	пакет	од	електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	 лица;	 телекомуникациски	 услуги,	 особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	 заради	 поделба	на	 интернет	 сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	 на	
центрите	за	пораки	во	вид	на	телефонски	говорни	
пораки;	 услуги	на	видео	и	аудио	 конференции	и	
конференции	на	телефонски	податоци;	безжичии	
телекомуникациски	 услуги,	 имено,	 безжичен	
пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	 телекомуникациски	
услуги,	 имено	 обезбедување	 глас	 по	 пат	 на	
интернет	протокол;	обезбедување	мрежен	пристап	
со	цел	на	размена	на	интернет	сообраќајот	помеѓу	
преносници	 на	 интернет	 сообраќајот;	 услуги	 на	
електронски	пораки	
кл.	41		услуги	на	забава	што	имаат	карактеристики	
на	 програма	 во	 живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	
драмски	 програми;	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 телевизиски	
серии;	продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	
мјузикли	 и	 драмски	 програми,	 документарни	
програми,	 спортски	 настани	 и	 анимирани	
телевизиски	 серии;	 прикажување	 програма	 во	
живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	 драмски	 програми;	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	телевизиски	серии;	услуги	на	забавна	
содржина	што	имаат	каракгеристики	на	програма	
во	живо,	 комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина,	
продукција	 на	 програми	 во	 живо,	 комедии,	
мјузикли	 и	 драмски	 програми,	 документарни	
програми,	 спортски	 настани	 и	 анимирани	
филмови	 за	 прикажување	 во	 кина;	 театарски	 и	
кино	изведби,	анимирани	и	во	живо;	дистрибуција	
на	програма	во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	
програми,	 документарни	 програми,	 спортски	
настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	 прикажување	
во	кина;	прикажување	програма	во	живо,	комедии,	
мјузикли	 и	 драмски	 програми,	 документарни	
програми,	спортски	настани	и	анимирани	филмови	
за	 прикажување	 во	 кина;	 пружање	 информации	
за	 забави	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	
мрежа;	пружање	едукативни	информации	по	пат	
на	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	 електронски	
услуги	 на	 игри	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	
мрежа;	 електронски	 публикации	 (не	 можат	 да	
се	 даунлодираат);	 пружање	 on-line	 публикации;	
издавање	 електронски	 книги	 и	 часописи	 on-line;	
пружање	 публикации	 со	 глобална	 компјутерска	

мрежа	или	интернет	што	можат	да	се	пребаруваат;	
публикации	и	дистрибуција	на	печатени	медиуми	
и	 снимки;	 услуги	 на	 аудио	 и	 визуелни	 забави	 и	
едукации;	 услуги	 на	филмски	 студија;	 услуги	 на	
телевизиски	 забави;	 услуги	 на	 презентации	 на	
претстави	 во	 живо;	 пружање	 забави	 во	 живо;	
продукција	 на	 забави	 во	 живо;	 продукција	 на	
забавни	програми	во	кои	учествуваат	танчери	и/	
или	пеачи;	пружање	забави	во	облик	на	музички	
престави	во	живо	
кл.	 42	 	 услуги	 на	 хостирање	 web-страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 web-страници,	 работа	
на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникација,	комуникациски	
мрежи,	 компјутеризирани	 комуникации,	 услуги	
на	менаџмент	на	центри	на	податоци	и	глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	 на	
центри	на	податоци;	услуги	на	колокација,	имено,	
обезбедување	 сигурна	 опрема	 контролирана	 од	
окружувањето	 и	 обезбедување	 технички	 надзор	
на	 телекомуникациска	 опрема	 за	 трети	 лица;	
хостирање	 (хостинг),	 складирање	 и	 одржување	
на	web-	сајтови,	web-	центри,	електронска	пошта,	
електронски	групи,	лист	сервери,	како	и	на	дигитална	
содржина	 и	 податоци	 за	 трети	 лица;	 услуги	 на	
провајдери	 на	 апликативни	 услуги	 (АСП)	 имено,	
хостирање	компјутерски	софтверски	апликации	за	
трети	лица;	услуги	на	автентификација	во	областа	
на	телекомуникацијата	и	мрежите;	обезбедување	
софтвер	за	мрежно	сметководство	што	не	може	да	
се	вчитува	од	интернет	во	областа	на	сигурносните	
комуникации	 и	 мрежи	 на	 податоци;	 дизајн	 во	
областа	 на	 компјутеризираните	 комуникации	 и	
мрежи	 на	 податоци;	 обезбедување	 информации	
во	областа	на	мрежни	услуги	на	компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(111)	 16000	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/42	 (220)	 16/01/2008
	 	 (181)	 16/01/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за 

комуникациски услуги 
 ул. Димитрие Чуповски бр.2,  1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 38		услуги	на	телекомуникација	и	информативна	
технологија,		имено,	пренос	на	глас,		податоци,		слика,	
аудио,	 видео	и	информации	по	пат	на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
услуги	на	лична	комуникација;	услуги	на	пејџери;	
лизинг	 телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	
и	 системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
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информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информации	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	програми	по	пат	на	телефон,	телевизија	\л	
глобална	комуникациска	мрежа,	главми	(стожерни)	
интернет	услуги,	имено,	брза	линија	или	сериски	
врски	кои	ствараат	главен	премин	во	рамките	на	
мрежата;	видео	и	аудио	телеконференции	по	пат	
на	интернет,	услуш	на	асинхронен	трансфер	мод	
(ATM),	услуги	на	дигитални	мрежи	на	интегрирани	
услуги	 (ИСДН),	 интернет	 протокол	 (ИП)	 на	
комуникациски	 услуги,	 услуги	 на	 виртуелна	
приватна	мрежа	(ВПН)	и	услуги	на	приватна	линија;	
обезбедување	 услуги	 на	 телекомуникациски	
мрежни	 преллини	 и	 услуги	 на	 поврзување	 со	
протокол	 на	 пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	
податоци;	услуги	на	пренос	на	пакет	од	електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
лодатоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикорисиички	
пристал	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
иа	 складирање	 на	 електронски	 лодатоци	 за	
трети	лица;	 телекомуникациски	 услуги:	 особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта,	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	 иа	
центрите	за	пораки	во	вид	на	телефонски	говорни	
пораки;	услуги	на	видео	и	аудио	конференции	и	
конференции	на	телефонски	податоци;	безжични	
телекомуникациски	 услуги:	 имено,	 безжичен	
пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	 телекомуникациски	
услуги,	 имено	 обезбедување	 глас	 по	 пат	 на	
интернет	протокол;	обезбедување	мрежен	пристап	
соцел	на	размена	на	интернет	сообраќајот	помеѓу	
преносници	 на	 јнтернет	 сообраќајот;	 услуги	 на	
елеетронски	пораки	
кл.	41		услуги	на	забава	што	имаат	карактеристики	
на	 програма	 во	 живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	
драмски	 програми;	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 телевизиски	
серии;	продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	
мјузикли	 и	 драмски	 програми,	 документарни	
програми,	 спортски	 настани	 и	 анимирани	
телевизиски	 серии;	 прикажување	 програма	 во	
живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	 драмски	 програми;	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	телевизиски	серии;	услуги	на	забавна	
содржина	што	имаат	каракгеристики	на	програма	
во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина,	
продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	мјузикли	
и	 драмски	 програми,	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	
прикажување	во	кина;	театарски	и	кино	изведби,	

анимирани	и	во	живо;	дистрибуција	на	програма	
во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина;	
прикажување	програма	во	живо,	комедии,	мјузикли	
и	 драмски	 програми,	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	
прикажување	 во	 кина;	 пружање	 информации	 за	
забави	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	
пружање	 едукативни	 информации	 по	 пат	 на	
глобална	 компјутерска	 мрежа;	 електронски	
услуги	 на	 игри	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	
мрежа;	 електронски	 публикации	 (не	 можат	 да	
се	 даунлодираат);	 пружање	 on-line	 публикации;	
издавање	 електронски	 книги	 и	 часописи	 on-line;	
пружање	 публикации	 со	 глобална	 компјутерска	
мрежа	или	интернет	што	можат	да	се	пребаруваат;	
публикации	и	дистрибуција	на	печатени	медиуми	
и	 снимки;	 услуги	 на	 аудио	 и	 визуелни	 забави	 и	
едукации;	 услуги	 на	филмски	 студија;	 услуги	 на	
телевизиски	 забави;	 услуги	 на	 презентации	 на	
претстави	 во	 живо;	 пружање	 забави	 во	 живо;	
продукција	 на	 забави	 во	 живо;	 продукција	 на	
забавни	програми	во	кои	учествуваат	танчери	и/	
или	пеачи;	пружање	забави	во	облик	на	музички	
престави	во	живо	
кл. 42 	 услуги	 на	 хостирање	 web-страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 web-страници,	 работа	
на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникација,	комуникациски	
мрежи,	 компјутеризирани	 комуникации,	 услуги	
на	менаџмент	на	центри	на	податоци	и	глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	 на	
центри	на	податоци;	услуги	на	колокација,	имено,	
обезбедување	 сигурна	 опрема	 контролирана	
од	 окружувањето	 и	 обезбедување	 технички	
надзор	 на	 телекомуникациска	 опрема	 за	
трети	 лица;	 хостирање	 (хостинг),	 складирање	
и	 одржување	 на	 web-	 сајтови,	 web-центри,	
електронска	 пошта,	 електронски	 групи,	 	 лист	
сервери,	 како	 и	 на	 дигитална	 содржина	 и	
податоци	 за	 трети	 лица;	 услуги	 на	 провајдери	
на	 апликативни	 услуги	 (АСП)	 имено,	 хостирање	
компјутерски	 софтверски	 апликации	 за	 трети	
лица;	 услуги	 на	 автентификација	 во	 областа	 на	
телекомуникацијата	 и	 мрежите;	 обезбедување	
софтвер	за	мрежно	сметководство	што	не	може	да	
се	вчитува	од	интернет	во	областа	на	сигурносните	
комуникации	 и	 мрежи	 на	 податоци;	 дизајн	 во	
областа	 на	 компјутеризираните	 комуникации	 и	
мрежи	 на	 податоци;	 обезбедување	 информации	
во	областа	на	мрежни	услуги	на	компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(111)	 16005	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/44	 (220)	 16/01/2008
	 	 (181)	 16/01/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за 

комуникациски услуги 
 ул. Димитрие Чуповски бр. 2,  1000 Скопје, MK
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(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	
5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	38		услуги	на	телекомуникација	и	информативна	
технологија	имено,	пренос	на	глас,	податоци,	слика,	
аудио,	 видео	 и	 информации	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
услуги	на	лична	комуникација;	услуги	на	пејџери;	
лизинг	 телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	
и	 системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	програми	по	пат	на	телефон,	телевизија	и	
глобална	комуникациска	мрежа,	главни	(стожерни)	
интернет	услуги,	имено,	брза	линија	или	сериски	
врски	кои	ствараат	главен	премин	во	рамките	на	
мрежата;	видео	и	аудио	телеконференции	по	пат	
на	интернет,	услуги	на	асинхронен	трансфер	мод	
(АТМ),	услуги	на	дигитални	мрежи	на	интегрирани	
услуги	 (ИСДН),	 интернет	 протокол	 (ИП)	 на	
комуникациски	 услуги,	 услуги	 на	 виртуелна	
приватна	мрежа	(ВПН)	и	услуги	на	приватна	линија;	
обезбедување	 услуги	 на	 телекомуникациски	
мрежни	 премини	 и	 услуги	 на	 поврзување	 со	
протокол	 на	 пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	
податоци;	услуги	на	пренос	на	пакет	од	електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	 лица;	 телекомуникациски	 услуги,	 особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	 заради	 поделба	на	 интернет	 сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	 на	
центрите	за	пораки	во	вид	на	телефонски	говорни	
пораки;	 услуги	на	видео	и	аудио	 конференции	и	
конференции	на	телефонски	податоци;	безжичии	
телекомуникациски	 услуги,	 имено,	 безжичен	
пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	 телекомуникациски	
услуги,	 имено	 обезбедување	 глас	 по	 пат	 на	
интернет	протокол;	обезбедување	мрежен	пристап	
со	цел	на	размена	на	интернет	сообраќајот	помеѓу	
преносници	 на	 интернет	 сообраќајот;	 услуги	 на	
електронски	пораки	
кл.	41 	услуги	на	забава	што	имаат	карактеристики	
на	 програма	 во	 живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	

драмски	 програми;	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 телевизиски	
серии;	продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	
мјузикли	 и	 драмски	 програми,	 документарни	
програми,	 спортски	 настани	 и	 анимирани	
телевизиски	 серии;	 прикажување	 програма	 во	
живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	 драмски	 програми;	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	телевизиски	серии;	услуги	на	забавна	
содржина	што	имаат	каракгеристики	на	програма	
во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина,	
продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	мјузикли	
и	 драмски	 програми,	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	
прикажување	во	кина;	театарски	и	кино	изведби,	
анимирани	и	во	живо;	дистрибуција	на	програма	
во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина;	
прикажување	програма	во	живо,	комедии,	мјузикли	
и	 драмски	 програми,	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	
прикажување	 во	 кина;	 пружање	 информации	 за	
забави	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	
пружање	 едукативни	 информации	 по	 пат	 на	
глобална	 компјутерска	 мрежа;	 електронски	
услуги	 на	 игри	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	
мрежа;	 електронски	 публикации	 (не	 можат	 да	
се	 даунлодираат);	 пружање	 on-line	 публикации;	
издавање	 електронски	 книги	 и	 часописи	 on-line;	
пружање	 публикации	 со	 глобална	 компјутерска	
мрежа	или	интернет	што	можат	да	се	пребаруваат;	
публикации	и	дистрибуција	на	печатени	медиуми	
и	 снимки;	 услуги	 на	 аудио	 и	 визуелни	 забави	 и	
едукации;	 услуги	 на	филмски	 студија;	 услуги	 на	
телевизиски	 забави;	 услуги	 на	 презентации	 на	
претстави	 во	 живо;	 пружање	 забави	 во	 живо;	
продукција	 на	 забави	 во	 живо;	 продукција	 на	
забавни	програми	во	кои	учествуваат	танчери	и/	
или	пеачи;	пружање	забави	во	облик	на	музички	
престави	во	живо	
кл. 42 	 услуги	 на	 хостирање	 web-страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 web-страници,	 работа	
на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникација,	комуникациски	
мрежи,	 компјутеризирани	 комуникации,	 услуги	
на	менаџмент	на	центри	на	податоци	и	глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	 на	
центри	на	податоци;	услуги	на	колокација,	имено,	
обезбедување	 сигурна	 опрема	 контролирана	 од	
окружувањето	 и	 обезбедување	 технички	 надзор	
на	 телекомуникациска	 опрема	 за	 трети	 лица;	
хостирање	 (хостинг),	 складирање	 и	 одржување	
на	web-	сајтови,	web-центри,	електронска	пошта,	
електронски	групи,	лист	сервери,	како	и	на	дигитална	
содржина	 и	 податоци	 за	 трети	 лица;	 услуги	 на	
провајдери	 на	 апликативни	 услуги	 (АСП)	 имено,	
хостирање	компјутерски	софтверски	апликации	за	
трети	лица;	услуги	на	автентификација	во	областа	
на	телекомуникацијата	и	мрежите;	обезбедување	
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софтвер	за	мрежно	сметководство	што	не	може	да	
се	вчитува	од	интернет	во	областа	на	сигурносните	
комуникации	 и	 мрежи	 на	 податоци;	 дизајн	 во	
областа	 на	 компјутеризираните	 комуникации	 и	
мрежи	 на	 податоци;	 обезбедување	 информации	
во	областа	на	мрежни	услуги	на	компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(111)	 15999	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/46	 (220)	 16/01/2008
	 	 (181)	 16/01/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за 

комуникациски услуги 
 ул. Димитрие Чуповски бр.2,  1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 38		услуги	на	телекомуникација	и	информативна	
технологија	имено,	пренос	на	глас,	податоци,	слика,	
аудио,	 видео	и	информации	по	пат	на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
услуги	на	лична	комуникација;	услуги	на	пејџери;	
лизинг	 телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	
и	 системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	програми	по	пат	на	телефон,	телевизија	и	
глобална	комуникациска	мрежа,	главни	(стожерни)	
интернет	услуги,	имено,	брза	линија	или	сериски	
врски	кои	ствараат	главен	премин	во	рамките	на	
мрежата;	видео	и	аудио	телеконференции	по	пат	
на	интернет,	услуги	на	асинхронен	трансфер	мод	
(АТМ),	услуги	на	дигитални	мрежи	на	интегрирани	
услуги	 (ИСДН),	 интернет	 протокол	 (ИП)	 на	
комуникациски	 услуги,	 услуги	 на	 виртуелна	
приватна	мрежа	(ВПН)	и	услуги	на	приватна	линија;	
обезбедување	 услуги	 на	 телекомуникациски	
мрежни	 премини	 и	 услуги	 на	 поврзување	 со	
протокол	 на	 пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	
податоци;	услуги	на	пренос	на	пакет	од	електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	 телекомуникациски	 услуги,	 особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	

независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	 на	
центрите	за	пораки	во	вид	на	телефонски	говорни	
пораки;	услуги	на	видео	и	аудио	конференции	и	
конференции	на	телефонски	податоци;	безжичии	
телекомуникациски	 услуги,	 имено,	 безжичен	
пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	 телекомуникациски	
услуги,	 имено	 обезбедување	 глас	 по	 пат	 на	
интернет	протокол;	обезбедување	мрежен	пристап	
со	цел	на	размена	на	интернет	сообраќајот	помеѓу	
преносници	 на	 интернет	 сообраќајот;	 услуги	 на	
електронски	пораки	
кл. 41		услуги	на	забава	што	имаат	карактеристики	
на	 програма	 во	 живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	
драмски	 програми;	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 телевизиски	
серии;	продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	
мјузикли	 и	 драмски	 програми,	 документарни	
програми,	 спортски	 настани	 и	 анимирани	
телевизиски	 серии;	 прикажување	 програма	 во	
живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	 драмски	 програми;	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	телевизиски	серии;	услуги	на	забавна	
содржина	што	имаат	каракгеристики	на	програма	
во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина,	
продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	мјузикли	
и	 драмски	 програми,	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	
прикажување	во	кина;	театарски	и	кино	изведби,	
анимирани	и	во	живо;	дистрибуција	на	програма	
во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина;	
прикажување	програма	во	живо,	комедии,	мјузикли	
и	 драмски	 програми,	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	
прикажување	 во	 кина;	 пружање	 информации	 за	
забави	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	
пружање	 едукативни	 информации	 по	 пат	 на	
глобална	 компјутерска	 мрежа;	 електронски	
услуги	 на	 игри	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	
мрежа;	 електронски	 публикации	 (не	 можат	 да	
се	 даунлодираат);	 пружање	 on-line	 публикации;	
издавање	 електронски	 книги	 и	 часописи	 on-line;	
пружање	 публикации	 со	 глобална	 компјутерска	
мрежа	или	интернет	што	можат	да	се	пребаруваат;	
публикации	и	дистрибуција	на	печатени	медиуми	
и	 снимки;	 услуги	 на	 аудио	 и	 визуелни	 забави	 и	
едукации;	 услуги	 на	филмски	 студија;	 услуги	 на	
телевизиски	 забави;	 услуги	 на	 презентации	 на	
претстави	 во	 живо;	 пружање	 забави	 во	 живо;	
продукција	 на	 забави	 во	 живо;	 продукција	 на	
забавни	програми	во	кои	учествуваат	танчери	и/	
или	пеачи;	пружање	забави	во	облик	на	музички	
престави	во	живо	
кл.	 42 	 услуги	 на	 хостирање	 web-страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 web-страници,	 работа	
на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
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програмирање,	телекомуникација,	комуникациски	
мрежи,	 компјутеризирани	 комуникации,	 услуги	
на	менаџмент	на	центри	на	податоци	и	глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	 на	
центри	на	податоци;	услуги	на	колокација,	имено,	
обезбедување	 сигурна	 опрема	 контролирана	 од	
окружувањето	 и	 обезбедување	 технички	 надзор	
на	 телекомуникациска	 опрема	 за	 трети	 лица;	
хостирање	 (хостинг),	 складирање	 и	 одржување	
на	web-	сајтови,	web-	центри,	електронска	пошта,	
електронски	групи,	лист	сервери,	како	и	на	дигитална	
содржина	 и	 податоци	 за	 трети	 лица;	 услуги	 на	
провајдери	 на	 апликативни	 услуги	 (АСП)	 имено,	
хостирање	компјутерски	софтверски	апликации	за	
трети	лица;	услуги	на	автентификација	во	областа	
на	телекомуникацијата	и	мрежите;	обезбедување	
софтвер	за	мрежно	сметководство	што	не	може	да	
се	вчитува	од	интернет	во	областа	на	сигурносните	
комуникации	 и	 мрежи	 на	 податоци;	 дизајн	 во	
областа	 на	 компјутеризираните	 комуникации	 и	
мрежи	 на	 податоци;	 обезбедување	 информации	
во	областа	на	мрежни	услуги	на	компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(111)	 15990	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/48	 (220)	 16/01/2008
	 	 (181)	 16/01/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за 

комуникациски услуги 
 ул. Димитрие Чуповски бр.2,  1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 38		услуги	на	телекомуникација	и	информативна	
технологија	имено,	пренос	на	глас,	податоци,	слика,	
аудио,	 видео	 и	 информации	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
услуги	на	лична	комуникација;	услуги	на	пејџери;	
лизинг	 телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	
и	 системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	програми	по	пат	на	телефон,	телевизија	и	
глобална	комуникациска	мрежа,	главни	(стожерни)	
интернет	услуги,	имено,	брза	линија	или	сериски	
врски	кои	ствараат	главен	премин	во	рамките	на	
мрежата;	видео	и	аудио	телеконференции	по	пат	
на	интернет,	услуги	на	асинхронен	трансфер	мод	
(АТМ),	услуги	на	дигитални	мрежи	на	интегрирани	
услуги	 (ИСДН),	 интернет	 протокол	 (ИП)	 на	

комуникациски	 услуги,	 услуги	 на	 виртуелна	
приватна	мрежа	(ВПН)	и	услуги	на	приватна	линија;	
обезбедување	 услуги	 на	 телекомуникациски	
мрежни	 премини	 и	 услуги	 на	 поврзување	 со	
протокол	 на	 пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	
податоци;	услуги	на	пренос	на	пакет	од	електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	 телекомуникациски	 услуги,	 особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	 на	
центрите	за	пораки	во	вид	на	телефонски	говорни	
пораки;	услуги	на	видео	и	аудио	конференции	и	
конференции	на	телефонски	податоци;	безжичии	
телекомуникациски	 услуги,	 имено,	 безжичен	
пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	 телекомуникациски	
услуги,	 имено	 обезбедување	 глас	 по	 пат	 на	
интернет	протокол;	обезбедување	мрежен	пристап	
со	цел	на	размена	на	интернет	сообраќајот	помеѓу	
преносници	 на	 интернет	 сообраќајот;	 услуги	 на	
електронски	пораки	
кл.	41 	услуги	на	забава	што	имаат	карактеристики	
на	 програма	 во	 живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	
драмски	 програми;	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 телевизиски	
серии;	продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	
мјузикли	 и	 драмски	 програми,	 документарни	
програми,	 спортски	 настани	 и	 анимирани	
телевизиски	 серии;	 прикажување	 програма	 во	
живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	 драмски	 програми;	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	телевизиски	серии;	услуги	на	забавна	
содржина	што	имаат	каракгеристики	на	програма	
во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина,	
продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	мјузикли	
и	 драмски	 програми,	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	
прикажување	во	кина;	театарски	и	кино	изведби,	
анимирани	и	во	живо;	дистрибуција	на	програма	
во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина;	
прикажување	програма	во	живо,	комедии,	мјузикли	
и	 драмски	 програми,	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	
прикажување	 во	 кина;	 пружање	 информации	 за	
забави	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	
пружање	 едукативни	 информации	 по	 пат	 на	
глобална	 компјутерска	 мрежа;	 електронски	
услуги	 на	 игри	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	
мрежа;	 електронски	 публикации	 (не	 можат	 да	
се	 даунлодираат);	 пружање	 on-line	 публикации;	
издавање	 електронски	 книги	 и	 часописи	 on-line;	
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пружање	 публикации	 со	 глобална	 компјутерска	
мрежа	или	интернет	што	можат	да	се	пребаруваат;	
публикации	и	дистрибуција	на	печатени	медиуми	
и	 снимки;	 услуги	 на	 аудио	 и	 визуелни	 забави	 и	
едукации;	 услуги	 на	филмски	 студија;	 услуги	 на	
телевизиски	 забави;	 услуги	 на	 презентации	 на	
претстави	 во	 живо;	 пружање	 забави	 во	 живо;	
продукција	 на	 забави	 во	 живо;	 продукција	 на	
забавни	програми	во	кои	учествуваат	танчери	и/	
или	пеачи;	пружање	забави	во	облик	на	музички	
престави	во	живо	
кл.	 42 	 услуги	 на	 хостирање	 web-страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 web-страници,	 работа	
на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникација,	комуникациски	
мрежи,	 компјутеризирани	 комуникации,	 услуги	
на	менаџмент	на	центри	на	податоци	и	глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	 на	
центри	на	податоци;	услуги	на	колокација,	имено,	
обезбедување	 сигурна	 опрема	 контролирана	 од	
окружувањето	 и	 обезбедување	 технички	 надзор	
на	 телекомуникациска	 опрема	 за	 трети	 лица;	
хостирање	 (хостинг),	 складирање	 и	 одржување	
на	web-	сајтови,	web-	центри,	електронска	пошта,	
електронски	групи,	лист	сервери,	како	и	на	дигитална	
содржина	 и	 податоци	 за	 трети	 лица;	 услуги	 на	
провајдери	 на	 апликативни	 услуги	 (АСП)	 имено,	
хостирање	компјутерски	софтверски	апликации	за	
трети	лица;	услуги	на	автентификација	во	областа	
на	телекомуникацијата	и	мрежите;	обезбедување	
софтвер	за	мрежно	сметководство	што	не	може	да	
се	вчитува	од	интернет	во	областа	на	сигурносните	
комуникации	 и	 мрежи	 на	 податоци;	 дизајн	 во	
областа	 на	 компјутеризираните	 комуникации	 и	
мрежи	 на	 податоци;	 обезбедување	 информации	
во	областа	на	мрежни	услуги	на	компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(111)	 15995	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/50	 (220)	 16/01/2008
	 	 (181)	 16/01/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за 

комуникациски услуги 
 ул. Димитрие Чуповски бр.2,  1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	38		услуги	на	телекомуникација	и	информативна	
технологија	имено,	пренос	на	глас,	податоци,	слика,	
аудио,	 видео	и	информации	по	пат	на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
услуги	на	лична	комуникација;	услуги	на	пејџери;	
лизинг	 телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	
и	 системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	

на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	програми	по	пат	на	телефон,	телевизија	и	
глобална	комуникациска	мрежа,	главни	(стожерни)	
интернет	услуги,	имено,	брза	линија	или	сериски	
врски	кои	ствараат	главен	премин	во	рамките	на	
мрежата;	видео	и	аудио	телеконференции	по	пат	
на	интернет,	услуги	на	асинхронен	трансфер	мод	
(АТМ),	услуги	на	дигитални	мрежи	на	интегрирани	
услуги	 (ИСДН),	 интернет	 протокол	 (ИП)	 на	
комуникациски	 услуги,	 услуги	 на	 виртуелна	
приватна	мрежа	(ВПН)	и	услуги	на	приватна	линија;	
обезбедување	 услуги	 на	 телекомуникациски	
мрежни	 премини	 и	 услуги	 на	 поврзување	 со	
протокол	 на	 пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	
податоци;	услуги	на	пренос	на	пакет	од	електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	 телекомуникациски	 услуги,	 особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	 на	
центрите	за	пораки	во	вид	на	телефонски	говорни	
пораки;	услуги	на	видео	и	аудио	конференции	и	
конференции	на	телефонски	податоци;	безжичии	
телекомуникациски	 услуги,	 имено,	 безжичен	
пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	 телекомуникациски	
услуги,	 имено	 обезбедување	 глас	 по	 пат	 на	
интернет	протокол;	обезбедување	мрежен	пристап	
со	цел	на	размена	на	интернет	сообраќајот	помеѓу	
преносници	 на	 интернет	 сообраќајот;	 услуги	 на	
електронски	пораки	
кл.	41		услуги	на	забава	што	имаат	карактеристики	
на	 програма	 во	 живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	
драмски	 програми;	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 телевизиски	
серии;	продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	
мјузикли	 и	 драмски	 програми,	 документарни	
програми,	 спортски	 настани	 и	 анимирани	
телевизиски	 серии;	 прикажување	 програма	 во	
живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	 драмски	 програми;	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	телевизиски	серии;	услуги	на	забавна	
содржина	што	имаат	каракгеристики	на	програма	
во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина,	
продукција	 на	 програми	 во	 живо,	 комедии,	
мјузикли	 и	 драмски	 програми,	 документарни	
програми,	 спортски	 настани	 и	 анимирани	
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филмови	 за	 прикажување	 во	 кина;	 театарски	 и	
кино	изведби,	анимирани	и	во	живо;	дистрибуција	
на	програма	во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	
програми,	 документарни	 програми,	 спортски	
настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	 прикажување	
во	кина;	прикажување	програма	во	живо,	комедии,	
мјузикли	 и	 драмски	 програми,	 документарни	
програми,	спортски	настани	и	анимирани	филмови	
за	 прикажување	 во	 кина;	 пружање	 информации	
за	 забави	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	
мрежа;	пружање	едукативни	информации	по	пат	
на	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	 електронски	
услуги	 на	 игри	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	
мрежа;	 електронски	 публикации	 (не	 можат	 да	
се	 даунлодираат);	 пружање	 on-line	 публикации;	
издавање	 електронски	 книги	 и	 часописи	 on-line;	
пружање	 публикации	 со	 глобална	 компјутерска	
мрежа	или	интернет	што	можат	да	се	пребаруваат;	
публикации	и	дистрибуција	на	печатени	медиуми	
и	 снимки;	 услуги	 на	 аудио	 и	 визуелни	 забави	 и	
едукации;	 услуги	 на	 филмски	 студија;	 услуги	 на	
телевизиски	 забави;	 услуги	 на	 презентации	 на	
претстави	 во	 живо;	 пружање	 забави	 во	 живо;	
продукција	 на	 забави	 во	 живо;	 продукција	 на	
забавни	програми	во	кои	учествуваат	танчери	и/	
или	пеачи;	пружање	забави	во	облик	на	музички	
престави	во	живо	
кл. 42 	 услуги	 на	 хостирање	 web-страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 web-страници,	 работа	
на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникација,	комуникациски	
мрежи,	 компјутеризирани	 комуникации,	 услуги	
на	менаџмент	на	центри	на	податоци	и	глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	 на	
центри	на	податоци;	услуги	на	колокација,	имено,	
обезбедување	 сигурна	 опрема	 контролирана	 од	
окружувањето	 и	 обезбедување	 технички	 надзор	
на	 телекомуникациска	 опрема	 за	 трети	 лица;	
хостирање	 (хостинг),	 складирање	 и	 одржување	
на	web-	сајтови,	web-	центри,	електронска	пошта,	
електронски	групи,	лист	сервери,	како	и	на	дигитална	
содржина	 и	 податоци	 за	 трети	 лица;	 услуги	 на	
провајдери	 на	 апликативни	 услуги	 (АСП)	 имено,	
хостирање	компјутерски	софтверски	апликации	за	
трети	лица;	услуги	на	автентификација	во	областа	
на	телекомуникацијата	и	мрежите;	обезбедување	
софтвер	за	мрежно	сметководство	што	не	може	да	
се	вчитува	од	интернет	во	областа	на	сигурносните	
комуникации	 и	 мрежи	 на	 податоци;	 дизајн	 во	
областа	 на	 компјутеризираните	 комуникации	 и	
мрежи	 на	 податоци;	 обезбедување	 информации	
во	областа	на	мрежни	услуги	на	компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(111)	 15994	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/51	 (220)	 16/01/2008
	 	 (181)	 16/01/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за 

комуникациски услуги 
 ул. Димитрие Чуповски бр.2,  1000 Скопје, MK

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

(540)	

(591)	 црвена,	жолта,	портокалова	и	виолетова
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	38		услуги	на	телекомуникација	и	информативна	
технологија	имено,	пренос	на	глас,	податоци,	слика,	
аудио,	 видео	и	информации	по	пат	на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
услуги	на	лична	комуникација;	услуги	на	пејџери;	
лизинг	 телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	
и	 системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	програми	по	пат	на	телефон,	телевизија	и	
глобална	комуникациска	мрежа,	главни	(стожерни)	
интернет	услуги,	имено,	брза	линија	или	сериски	
врски	кои	ствараат	главен	премин	во	рамките	на	
мрежата;	видео	и	аудио	телеконференции	по	пат	
на	интернет,	услуги	на	асинхронен	трансфер	мод	
(АТМ),	услуги	на	дигитални	мрежи	на	интегрирани	
услуги	 (ИСДН),	 интернет	 протокол	 (ИП)	 на	
комуникациски	 услуги,	 услуги	 на	 виртуелна	
приватна	мрежа	(ВПН)	и	услуги	на	приватна	линија;	
обезбедување	 услуги	 на	 телекомуникациски	
мрежни	 премини	 и	 услуги	 на	 поврзување	 со	
протокол	 на	 пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	
податоци;	услуги	на	пренос	на	пакет	од	електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	 телекомуникациски	 услуги,	 особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	 на	
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центрите	за	пораки	во	вид	на	телефонски	говорни	
пораки;	услуги	на	видео	и	аудио	конференции	и	
конференции	на	телефонски	податоци;	безжичии	
телекомуникациски	 услуги,	 имено,	 безжичен	
пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	 телекомуникациски	
услуги,	 имено	 обезбедување	 глас	 по	 пат	 на	
интернет	протокол;	обезбедување	мрежен	пристап	
со	цел	на	размена	на	интернет	сообраќајот	помеѓу	
преносници	 на	 интернет	 сообраќајот;	 услуги	 на	
електронски	пораки	
кл.	41 	услуги	на	забава	што	имаат	карактеристики	
на	 програма	 во	 живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	
драмски	 програми;	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 телевизиски	
серии;	продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	
мјузикли	 и	 драмски	 програми,	 документарни	
програми,	 спортски	 настани	 и	 анимирани	
телевизиски	 серии;	 прикажување	 програма	 во	
живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	 драмски	 програми;	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	телевизиски	серии;	услуги	на	забавна	
содржина	што	имаат	каракгеристики	на	програма	
во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина,	
продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	мјузикли	
и	 драмски	 програми,	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	
прикажување	во	кина;	театарски	и	кино	изведби,	
анимирани	и	во	живо;	дистрибуција	на	програма	
во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина;	
прикажување	програма	во	живо,	комедии,	мјузикли	
и	 драмски	 програми,	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	
прикажување	 во	 кина;	 пружање	 информации	 за	
забави	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	
пружање	 едукативни	 информации	 по	 пат	 на	
глобална	 компјутерска	 мрежа;	 електронски	
услуги	 на	 игри	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	
мрежа;	 електронски	 публикации	 (не	 можат	 да	
се	 даунлодираат);	 пружање	 on-line	 публикации;	
издавање	 електронски	 книги	 и	 часописи	 on-line;	
пружање	 публикации	 со	 глобална	 компјутерска	
мрежа	или	интернет	што	можат	да	се	пребаруваат;	
публикации	и	дистрибуција	на	печатени	медиуми	
и	 снимки;	 услуги	 на	 аудио	 и	 визуелни	 забави	 и	
едукации;	 услуги	 на	филмски	 студија;	 услуги	 на	
телевизиски	 забави;	 услуги	 на	 презентации	 на	
претстави	 во	 живо;	 пружање	 забави	 во	 живо;	
продукција	 на	 забави	 во	 живо;	 продукција	 на	
забавни	програми	во	кои	учествуваат	танчери	и/	
или	пеачи;	пружање	забави	во	облик	на	музички	
престави	во	живо	
кл.	 42 	 услуги	 на	 хостирање	 web-страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 web-страници,	 работа	
на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникација,	комуникациски	
мрежи,	 компјутеризирани	 комуникации,	 услуги	
на	менаџмент	на	центри	на	податоци	и	глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	 на	

центри	на	податоци;	услуги	на	колокација,	имено,	
обезбедување	 сигурна	 опрема	 контролирана	 од	
окружувањето	 и	 обезбедување	 технички	 надзор	
на	 телекомуникациска	 опрема	 за	 трети	 лица;	
хостирање	 (хостинг),	 складирање	 и	 одржување	
на	web-	сајтови,	web-	центри,	електронска	пошта,	
електронски	групи,	лист	сервери,	како	и	на	дигитална	
содржина	 и	 податоци	 за	 трети	 лица;	 услуги	 на	
провајдери	 на	 апликативни	 услуги	 (АСП)	 имено,	
хостирање	компјутерски	софтверски	апликации	за	
трети	лица;	услуги	на	автентификација	во	областа	
на	телекомуникацијата	и	мрежите;	обезбедување	
софтвер	за	мрежно	сметководство	што	не	може	да	
се	вчитува	од	интернет	во	областа	на	сигурносните	
комуникации	 и	 мрежи	 на	 податоци;	 дизајн	 во	
областа	 на	 компјутеризираните	 комуникации	 и	
мрежи	 на	 податоци;	 обезбедување	 информации	
во	областа	на	мрежни	услуги	на	компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(111)	 16001	 (151)	 04/05/2009
(210)	 TM		2008/52	 (220)	 16/01/2008
	 	 (181)	 16/01/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за 

комуникациски услуги 
 ул. Димитрие Чуповски бр.2,  1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 повеќе	нијанси	на	виолетова	
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	38		услуги	на	телекомуникација	и	информативна	
технологија	имено,	пренос	на	глас,	податоци,	слика,	
аудио,	 видео	и	информации	по	пат	на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
услуги	на	лична	комуникација;	услуги	на	пејџери;	
лизинг	 телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	
и	 системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	програми	по	пат	на	телефон,	телевизија	и	
глобална	комуникациска	мрежа,	главни	(стожерни)	
интернет	услуги,	имено,	брза	линија	или	сериски	
врски	кои	ствараат	главен	премин	во	рамките	на	
мрежата;	видео	и	аудио	телеконференции	по	пат	
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на	интернет,	услуги	на	асинхронен	трансфер	мод	
(АТМ),	услуги	на	дигитални	мрежи	на	интегрирани	
услуги	 (ИСДН),	 интернет	 протокол	 (ИП)	 на	
комуникациски	 услуги,	 услуги	 на	 виртуелна	
приватна	мрежа	(ВПН)	и	услуги	на	приватна	линија;	
обезбедување	 услуги	 на	 телекомуникациски	
мрежни	 премини	 и	 услуги	 на	 поврзување	 со	
протокол	 на	 пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	
податоци;	услуги	на	пренос	на	пакет	од	електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	 лица;	 телекомуникациски	 услуги,	 особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	 заради	 поделба	на	 интернет	 сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	 на	
центрите	за	пораки	во	вид	на	телефонски	говорни	
пораки;	 услуги	на	видео	и	аудио	 конференции	и	
конференции	на	телефонски	податоци;	безжичии	
телекомуникациски	 услуги,	 имено,	 безжичен	
пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	 телекомуникациски	
услуги,	 имено	 обезбедување	 глас	 по	 пат	 на	
интернет	протокол;	обезбедување	мрежен	пристап	
со	цел	на	размена	на	интернет	сообраќајот	помеѓу	
преносници	 на	 интернет	 сообраќајот;	 услуги	 на	
електронски	пораки	
кл.	41		услуги	на	забава	што	имаат	карактеристики	
на	 програма	 во	 живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	
драмски	 програми;	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 телевизиски	
серии;	продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	
мјузикли	 и	 драмски	 програми,	 документарни	
програми,	 спортски	 настани	 и	 анимирани	
телевизиски	 серии;	 прикажување	 програма	 во	
живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	 драмски	 програми;	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	телевизиски	серии;	услуги	на	забавна	
содржина	што	имаат	каракгеристики	на	програма	
во	живо,	 комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина,	
продукција	 на	 програми	 во	 живо,	 комедии,	
мјузикли	 и	 драмски	 програми,	 документарни	
програми,	 спортски	 настани	 и	 анимирани	
филмови	 за	 прикажување	 во	 кина;	 театарски	 и	
кино	изведби,	анимирани	и	во	живо;	дистрибуција	
на	програма	во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	
програми,	 документарни	 програми,	 спортски	
настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	 прикажување	
во	кина;	прикажување	програма	во	живо,	комедии,	
мјузикли	 и	 драмски	 програми,	 документарни	
програми,	спортски	настани	и	анимирани	филмови	
за	 прикажување	 во	 кина;	 пружање	 информации	
за	 забави	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	
мрежа;	пружање	едукативни	информации	по	пат	
на	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	 електронски	
услуги	 на	 игри	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	

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

живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	 драмски	 програми;	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	телевизиски	серии;	услуги	на	забавна	
содржина	што	имаат	каракгеристики	на	програма	
во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина,	
продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	мјузикли	
и	 драмски	 програми,	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	
прикажување	во	кина;	театарски	и	кино	изведби,	
анимирани	и	во	живо;	дистрибуција	на	програма	
во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина;	
прикажување	програма	во	живо,	комедии,	мјузикли	
и	 драмски	 програми,	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	
прикажување	 во	 кина;	 пружање	 информации	 за	
забави	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	
пружање	 едукативни	 информации	 по	 пат	 на	
глобална	 компјутерска	 мрежа;	 електронски	
услуги	 на	 игри	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	
мрежа;	 електронски	 публикации	 (не	 можат	 да	
се	 даунлодираат);	 пружање	 on-line	 публикации;	
издавање	 електронски	 книги	 и	 часописи	 on-line;	
пружање	 публикации	 со	 глобална	 компјутерска	
мрежа	или	интернет	што	можат	да	се	пребаруваат;	
публикации	и	дистрибуција	на	печатени	медиуми	
и	 снимки;	 услуги	 на	 аудио	 и	 визуелни	 забави	 и	
едукации;	 услуги	 на	филмски	 студија;	 услуги	 на	
телевизиски	 забави;	 услуги	 на	 презентации	 на	
претстави	 во	 живо;	 пружање	 забави	 во	 живо;	
продукција	 на	 забави	 во	 живо;	 продукција	 на	
забавни	програми	во	кои	учествуваат	танчери	и/	
или	пеачи;	пружање	забави	во	облик	на	музички	
престави	во	живо	
кл.	 42 	 услуги	 на	 хостирање	 web-страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 web-страници,	 работа	
на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникација,	комуникациски	
мрежи,	 компјутеризирани	 комуникации,	 услуги	
на	менаџмент	на	центри	на	податоци	и	глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	 на	
центри	на	податоци;	услуги	на	колокација,	имено,	
обезбедување	 сигурна	 опрема	 контролирана	 од	
окружувањето	 и	 обезбедување	 технички	 надзор	
на	 телекомуникациска	 опрема	 за	 трети	 лица;	
хостирање	 (хостинг),	 складирање	 и	 одржување	
на	web-	сајтови,	web-	центри,	електронска	пошта,	
електронски	групи,	лист	сервери,	како	и	на	дигитална	
содржина	 и	 податоци	 за	 трети	 лица;	 услуги	 на	
провајдери	 на	 апликативни	 услуги	 (АСП)	 имено,	
хостирање	компјутерски	софтверски	апликации	за	
трети	лица;	услуги	на	автентификација	во	областа	
на	телекомуникацијата	и	мрежите;	обезбедување	
софтвер	за	мрежно	сметководство	што	не	може	да	
се	вчитува	од	интернет	во	областа	на	сигурносните	
комуникации	 и	 мрежи	 на	 податоци;	 дизајн	 во	
областа	 на	 компјутеризираните	 комуникации	 и	
мрежи	 на	 податоци;	 обезбедување	 информации	
во	областа	на	мрежни	услуги	на	компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	
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кл.	18		преработена	или	сурова	кожа	и	животинска	
кожа;	 вештачка	 кожа,	 јарешка	 кожа,	 кожа	 за	
обложување,	 преработена	 кожа,	 непреработена	
кожа	 и	 кожа	 што	 се	 употребува	 за	 изработка	
на	 облека,	 чевли,	 мебел,	 книговезничарство	
и	 седларство;	 животинска	 кожа;	 производи	
изработени	од	кожа,	имитација	на	кожа	или	други	
материјали	што	не	се	вклучени	во	другите	класи;	
чанти,	 спортски	 торби,	 куфери,	 патнички	 торби,	
паричници,	 папки,	 торби	 со	 ремени	 за	 носење	
бебиња,	 сандаци	 и	 кутии	 од	 кожа	 или	 јарешка	
ќожа,	футрола	(кутија)	за	чековна	книшка,	футроли	
за	картички,	празни	тоалетни	торби,	празни	торби	
за	алат,	футроли	за	клучеви	од	кожа,	паричници	
за	 монети,	 торби	 за	 документи,	 акт	 чанти,	 кесе	
за	пари,	торби,	ранци,	торби	за	пазар	и	школски	
торби;	 чадори,	 чадори	 за	 сонце	 и	 плажа,	
сонцебрани,	стапови	за	пешачење;	камшици,	узди,	
седла,	ремени	за	седла	и	кожни	узенгии;	црево	за	
правење	колбаси;	вештачки	црева	за	правење	на	
колбаси	и	салами	
кл.	24	 	 ткаенини	за	 текстилна	употреба;	неткаен	
текстилен	 материјал;	 ткаенини	 од	 стаклени	
влакна	 за	 текстилна	 употреба;	 ткаенини	 што	 не	
пропуштаат	плин	за	аеростатски	балони;	ткаенини	
што	 имитираат	 животинска	 кожа;	 постави	
(ткаенини);	 гумирано	 платно;	 филтрирачки	
текстилни	ткаенини;	завеси;	туш	завеси	рд	текстил	
или	 пластика;	 платно	 за	 покуќнина;	 чаршави	 за	
маса	(не	од	хартија);	салфетки	за	маса	од	текстил;	
прекривки	за	кревети;	чаршави	(текстил);	навлаки	
за	перници;	навлаки	 за	перничиња	и	навлаки	 за	
јоргани,	текстилни	навлаки	за	мебел,	салфети	од	
текстил,	 ќилим	за	молеже	од	текстил,	прекривка	
за	 кревет	 од	 хартија;	 јоргани,	 ќебиња;	 руба	 за	
капење	 (освен	 облека);	 крпи	 од	 текстил;	 ѕидни	
тапети	од	текстилен	материјал;	џебни	шамичиња	
од	текстил;	шамичиња	за	симнување	на	шминка	
од	 текстил;	 знамиња	 (не	 од	 хартија),	 етикети	 од	
ткаенииа;	торби	за	облека	за	перење	направени	
од	текстил	што	не	се	вклучени	во	другите	класи,	
бисаѓи	направени	од	текстил	што	не	се	вклучени	
во	другите	класи	
кл.	 25	 	 облека	 направена	 од	 сите	 видови		
материјали	 освен	 заштитните	 (долна	 облека	 и	

горна	облека);	облека	направена	од	трико,	крзно	и	
кожа;	спортска	облека;	облека	за	капење	и	плажа;	
долна	облека,	ракавици	(облека);	чорапи;	обувки;	
чевли,	чизми,	полу-чизми,	сандали,	влечки	и	нивни	
делови,	 спортски	 чевли	 и	 крампони	 за	 спортски	
чевли,	 делови	 за	 чевли	 поточно	 потпетици,	
потпетици,	горни	делови	на	обувки;	капи;	шапки,	
капи,	 беретки;	 облека	 за	 бебиња;	 пелени	 за	
бебиња	 од	 текстил,	 шамичиња	 за	 бебиња	 од	
текстил,	 прекривки	 за	 бебиња	 (текстил),	 долна	
облека	за	бебиња,	најлонски	пелени,	лигавчиња	
за	бебиња	(не	се	од	хартија);	врска,	вратоврска,	
шамии	за	врат,	шалови,	шамии,	крагни	за	фустани,	
манипули,	 муфови,	 ленти	 за	 глава,	 манжетни	
(облека);	 колани	 (облека),	 аски,	 нараменици	
(облека),	затегнувачи	од	еластична	ткаенина	
кл.	 35	 	 маркетинг;	 бизнис	 менаџмент;	 бизнис	
администрација;	 канцелариски	 работи;	
малопродажни	услуги,	посредување	во	полза	на	
други	за	различни	производи	што	не	се	достапни	
за	потрошувачите	на	вообичаен	начин	и	купување	
на	тие	производи	

(111)	 15762	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2008/79	 (220)	 22/01/2008
	 	 (181)	 22/01/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Altinyildiz Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalari 

Anonim Sirketi Yeni Bosna Koyu
 Koyalti Mevkii, Bakirkoy, Instanbul, TR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

FABRIKA ALTINYILDIZ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	18 	преработена	или	сурова	кожа	и	животинска	
кожа;	 вештачка	 кожа,	 јарешка	 кожа,	 кожа	 за	
обложување,	 преработена	 кожа,	 непреработена	
кожа	 и	 кожа	 што	 се	 употребува	 за	 изработка	
на	 облека,	 чевли,	 мебел,	 книговезничарство	
и	 седларство;	 животинска	 кожа;	 производи	
изработени	од	кожа,	имитација	на	кожа	или	други	
материјали	што	не	се	вклучени	во	другите	класи;	
чанти,	 спортски	 торби,	 куфери,	 патнички	 торби,	
паричници,	 папки,	 торби	 со	 ремени	 за	 носење	
бебиња,	 сандаци	 и	 кутии	 од	 кожа	 или	 јарешка	
ќожа,	 футрола	 (кутија)	 за	 чековна	 книшка,	
футроли	 за	 картички,	 празни	 тоалетни	 торби,	
празни	 торби	 за	 алат,	 футроли	 за	 клучеви	 од	
кожа,	паричници	за	монети,	торби	за	документи,	
акт	 чанти,	 кесе	 за	 пари,	 торби,	 ранци,	 торби	 за	
пазар	и	школски	торби;	чадори,	чадори	за	сонце	
и	 плажа,	 сонцебрани,	 стапови	 за	 пешачење;	
камшици,	узди,	 седла,	ремени	за	седла	и	 кожни	
узенгии;	 црево	 за	 правење	 колбаси;	 вештачки	
црева	за	правење	на	колбаси	и	салами	
кл.	24	 	 ткаенини	за	текстилна	употреба;	неткаен	
текстилен	 материјал;	 ткаенини	 од	 стаклени	
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влакна	 за	 текстилна	 употреба;	 ткаенини	што	 не	
пропуштаат	плин	за	аеростатски	балони;	ткаенини	
што	 имитираат	 животинска	 кожа;	 постави	
(ткаенини);	 гумирано	 платно;	 филтрирачки	
текстилни	ткаенини;	завеси;	туш	завеси	рд	текстил	
или	 пластика;	 платно	 за	 покуќнина;	 чаршави	 за	
маса	(не	од	хартија);	салфетки	за	маса	од	текстил;	
прекривки	за	кревети;	чаршави	(текстил);	навлаки	
за	перници;	навлаки	за	перничиња	и	навлаки	за	
јоргани,	текстилни	навлаки	за	мебел,	салфети	од	
текстил,	ќилим	за	молеже	од	текстил,	прекривка	
за	 кревет	 од	 хартија;	 јоргани,	 ќебиња;	 руба	 за	
капење	 (освен	 облека);	 крпи	 од	 текстил;	 ѕидни	
тапети	од	текстилен	материјал;	џебни	шамичиња	
од	текстил;	шамичиња	за	симнување	на	шминка	
од	 текстил;	 знамиња	 (не	 од	 хартија),	 етикети	од	
ткаенииа;	торби	за	облека	за	перење	направени	
од	текстил	што	не	се	вклучени	во	другите	класи,	
бисаѓи	направени	од	текстил	што	не	се	вклучени	
во	другите	класи	
кл.	 25  облека	 направена	 од	 сите	 видови		
материјали	 освен	 заштитните	 (долна	 облека	 и	
горна	облека);	облека	направена	од	трико,	крзно	и	
кожа;	спортска	облека;	облека	за	капење	и	плажа;	
долна	облека,	ракавици	(облека);	чорапи;	обувки;	
чевли,	чизми,	полу-чизми,	сандали,	влечки	и	нивни	
делови,	 спортски	 чевли	 и	 крампони	 за	 спортски	
чевли,	 делови	 за	 чевли	 поточно	 потпетици,	
потпетици,	горни	делови	на	обувки;	капи;	шапки,	
капи,	 беретки;	 облека	 за	 бебиња;	 пелени	 за	
бебиња	 од	 текстил,	 шамичиња	 за	 бебиња	 од	
текстил,	 прекривки	 за	 бебиња	 (текстил),	 долна	
облека	за	бебиња,	најлонски	пелени,	лигавчиња	
за	бебиња	(не	се	од	хартија);	врска,	вратоврска,	
шамии	за	врат,	шалови,	шамии,	крагни	за	фустани,	
манипули,	 муфови,	 ленти	 за	 глава,	 манжетни	
(облека);	 колани	 (облека),	 аски,	 нараменици	
(облека),	затегнувачи	од	еластична	ткаенина	
кл.	 35	 	 маркетинг;	 бизнис	 менаџмент;	 бизнис	
администрација;	 канцелариски	 работи;	
малопродажни	услуги,	посредување	во	полза	на	
други	за	различни	производи	што	не	се	достапни	
за	потрошувачите	на	вообичаен	начин	и	купување	
на	тие	производи	

(111)	 15741	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2008/166	 (220)	 18/02/2008
	 	 (181)	 18/02/2018	

	 (450)	 30/06/2009	

(732)	 ДПТУ КОРО КОМПАНИ ДОО - Конимекс и други 
Друштво за производство, трговија и услуги

 ул. Првомајска-9 бр. 10 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 зелена	и	бела
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 1	 	 хемиски	 производи	 за	 индустријата,	
науката,	фотографиите,	 	како	и	за	земјоделието,	
градинарството	и	шумарствбто,	сурови	вештачки	
смоли,	 сурови	 пластични	 материи,	 вештачки	
ѓубриња,	смеши|за	гаснење	пожар,	препарати	за	
калење	и	заварување	метали,	хемиски	производи	
за	козервирање	прехранбени	производи,	материи	
за	 штавење,	 адхезиви	 (лепливи	 материи)	
наменети	за	индустријата	
кл. 3 	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	козметични	производи,	лосиони	
за	коса,	препарати	за	нега	на	забите	
кл.	 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	препарати	за	медицински	цели;	диетски	
супстанции	 што	 не	 користат	 во	 медицината,	
храна	за	бебиња,	фластери,	материјали	за	завои,	
материјали	 за	 пломбирање	 заби	 и	 забарски	
смоли,	 средства	 за	 дезинфекција,	 препарати	 за	
уништување	штетници,	фунгициди,	хербициди	
кл.	 11	 	 апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	и	за	санитарни	намени	
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 змрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масло	и	масти	
за	јадење	
кл.	30 	кафе,	чај,	какао,	шеќек,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жито,	
леб,	призводи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	 31	 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	и	зрнени	производи	што	не	се	опфатени	
со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	овошје	и	
зеленчук,	семиња,	билки	и	природно	цвеќе,	храна	
за	животни,	пивски	слад	
кл.	32 	пиво,	минерална	вода	и	сода	вода	и	други	
безалкохолни	 пијалоци,	 пијалоци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалоци	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
што	се	однесуваат	на	истите;	услуги	за	индустриски	
анализи	и	истражувања;	проектирање	и	развој	на	
компјутерски	хардвер	и	софтвер	

(111)	 15740	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2008/178	 (220)	 19/02/2008
	 	 (181)	 19/02/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ДПТУ КОРО КОМПАНИ ДОО - Конимекс и други 

Друштво за производство, трговија и услуги
 ул. Првомајска-9 бр. 10 1000 Скопје, 

MK	 		
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(540)	

(591)	 зелена,	 бела,	 црна,	 црвена,	 жолта,	 розова	 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,	 козметични	 производи,	 лосиони	 за	 коса,	
препарати	за	нега	на	забите	
кл.	30		кафе,	чај,	какао,	шеќек,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жито,	
леб,	призводи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	 31	 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	и	зрнени	производи	што	не	се	опфатени	
со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	овошје	и	
зеленчук,	семиња,	билки	и	природно	цвеќе,	храна	
за	животни,	пивски	слад	

(111)	 15742	 (151)	 10/04/2009
(210)	 TM		2008/179	 (220)	 19/02/2008
	 	 (181)	 19/02/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ДПТУ КОРО КОМПАНИ ДОО - Конимекс и други 

Друштво за производство, трговија и услуги
 ул. Првомајска-9 бр. 10 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 зелена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5		медицински	чај	
кл.	30		чај	

	

(111)	 16040	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/180	 (220)	 19/02/2008
	 	 (181)	 19/02/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 NIPPON SODA CO., LTD.
 2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

ЗА	 ОСТВАРУВАЊЕ	 И	 ЗАШТИТА	 НА	
ИНТЕЛЕКТУАЛНА	 СОПСТВЕНОСТ	 СКОПЈЕ		
п.факс:	301,	ул.	29	Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје,	
1000	Скопје

(540)	

MOSPILAN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5  фунгициди	 за	 земјоделска	 и	 градинарска	
употреба;	 инсектициди	 за	 земјоделска	 и	
градинарска	употреба;	акарициди		за	земјоделска	и	
градинарска	употреба;		хербициди	за	земјоделска	
и	 градимарска	 употреба;	 инсектициди	 за	
контрола	на	термитите;	препарати	за	уништување	
штетници	

(111)	 15732	 (151)	 13/04/2009
(210)	 TM		2008/181	 (220)	 19/02/2008
	 	 (181)	 19/02/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 NIPPON SODA CO., LTD.
 2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

ЗА	 ОСТВАРУВАЊЕ	 И	 ЗАШТИТА	 НА	
ИНТЕЛЕКТУАЛНА	 СОПСТВЕНОСТ	 СКОПЈЕ		
п.факс:301,ул.29	 Ноември	 17-2/3М,	 1000	Скопје,	
1000	Скопје

(540)	

TOPSIN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 фунгициди	 за	 земјоделска	 и	 градинарска	
употреба	

(111)	 15993	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/192	 (220)	 21/02/2008
	 	 (181)	 21/02/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за 

комуникациски услуги 
 ул. Димитрие Чуповски бр.2,  1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
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(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	38			услуги	на	телекомуникација	и	информативна	
технологија	имено,	пренос	на	глас,	податоци,	слика,	
аудио,	 видео	и	информации	по	пат	на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
услуги	на	лична	комуникација;	услуги	на	пејџери;	
лизинг	 телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	
и	 системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	програми	по	пат	на	телефон,	телевизија	и	
глобална	комуникациска	мрежа,	главни	(стожерни)	
интернет	услуги,	имено,	брза	линија	или	сериски	
врски	кои	ствараат	главен	премин	во	рамките	на	
мрежата;	видео	и	аудио	телеконференции	по	пат	
на	интернет,	услуги	на	асинхронен	трансфер	мод	
(АТМ),	услуги	на	дигитални	мрежи	на	интегрирани	
услуги	 (ИСДН),	 интернет	 протокол	 (ИП)	 на	
комуникациски	 услуги,	 услуги	 на	 виртуелна	
приватна	мрежа	(ВПН)	и	услуги	на	приватна	линија;	
обезбедување	 услуги	 на	 телекомуникациски	
мрежни	 премини	 и	 услуги	 на	 поврзување	 со	
протокол	 на	 пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	
податоци;	услуги	на	пренос	на	пакет	од	електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	 телекомуникациски	 услуги,	 особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	 на	
центрите	за	пораки	во	вид	на	телефонски	говорни	
пораки;	услуги	на	видео	и	аудио	конференции	и	
конференции	на	телефонски	податоци;	безжичии	
телекомуникациски	 услуги,	 имено,	 безжичен	
пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	 телекомуникациски	
услуги,	 имено	 обезбедување	 глас	 по	 пат	 на	
интернет	протокол;	обезбедување	мрежен	пристап	
со	цел	на	размена	на	интернет	сообраќајот	помеѓу	
преносници	 на	 интернет	 сообраќајот;	 услуги	 на	
електронски	пораки	
кл.	41 	услуги	на	забава	што	имаат	карактеристики	
на	 програма	 во	 живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	
драмски	 програми;	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 телевизиски	

серии;	продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	
мјузикли	 и	 драмски	 програми,	 документарни	
програми,	 спортски	 настани	 и	 анимирани	
телевизиски	 серии;	 прикажување	 програма	 во	
живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	 драмски	 програми;	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	телевизиски	серии;	услуги	на	забавна	
содржина	што	имаат	каракгеристики	на	програма	
во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина,	
продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	мјузикли	
и	 драмски	 програми,	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	
прикажување	во	кина;	театарски	и	кино	изведби,	
анимирани	и	во	живо;	дистрибуција	на	програма	
во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина;	
прикажување	програма	во	живо,	комедии,	мјузикли	
и	 драмски	 програми,	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	
прикажување	 во	 кина;	 пружање	 информации	 за	
забави	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	
пружање	 едукативни	 информации	 по	 пат	 на	
глобална	 компјутерска	 мрежа;	 електронски	
услуги	 на	 игри	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	
мрежа;	 електронски	 публикации	 (не	 можат	 да	
се	 даунлодираат);	 пружање	 on-line	 публикации;	
издавање	 електронски	 книги	 и	 часописи	 on-line;	
пружање	 публикации	 со	 глобална	 компјутерска	
мрежа	или	интернет	што	можат	да	се	пребаруваат;	
публикации	и	дистрибуција	на	печатени	медиуми	
и	 снимки;	 услуги	 на	 аудио	 и	 визуелни	 забави	 и	
едукации;	 услуги	 на	филмски	 студија;	 услуги	 на	
телевизиски	 забави;	 услуги	 на	 презентации	 на	
претстави	 во	 живо;	 пружање	 забави	 во	 живо;	
продукција	 на	 забави	 во	 живо;	 продукција	 на	
забавни	програми	во	кои	учествуваат	танчери	и/	
или	пеачи;	пружање	забави	во	облик	на	музички	
престави	во	живо	
кл.	 42 	 услуги	 на	 хостирање	 web-страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 web-страници,	 работа	
на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникација,	комуникациски	
мрежи,	 компјутеризирани	 комуникации,	 услуги	
на	менаџмент	на	центри	на	податоци	и	глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	 на	
центри	на	податоци;	услуги	на	колокација,	имено,	
обезбедување	 сигурна	 опрема	 контролирана	 од	
окружувањето	 и	 обезбедување	 технички	 надзор	
на	 телекомуникациска	 опрема	 за	 трети	 лица;	
хостирање	 (хостинг),	 складирање	 и	 одржување	
на	web-	сајтови,	web-	центри,	електронска	пошта,	
електронски	групи,	лист	сервери,	како	и	на	дигитална	
содржина	 и	 податоци	 за	 трети	 лица;	 услуги	 на	
провајдери	 на	 апликативни	 услуги	 (АСП)	 имено,	
хостирање	компјутерски	софтверски	апликации	за	
трети	лица;	услуги	на	автентификација	во	областа	
на	телекомуникацијата	и	мрежите;	обезбедување	
софтвер	за	мрежно	сметководство	што	не	може	да	
се	вчитува	од	интернет	во	областа	на	сигурносните	
комуникации	 и	 мрежи	 на	 податоци;	 дизајн	 во	
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областа	 на	 компјутеризираните	 комуникации	 и	
мрежи	 на	 податоци;	 обезбедување	 информации	
во	областа	на	мрежни	услуги	на	компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(111)	 16003	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/194	 (220)	 21/02/2008
	 	 (181)	 21/02/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за 

комуникациски услуги 
 ул. Димитрие Чуповски бр.2,  1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.  38			услуги	на	телекомуникација	и	информативна	
технологија	имено,	пренос	на	глас,	податоци,	слика,	
аудио,	 видео	 и	 информации	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
услуги	на	лична	комуникација;	услуги	на	пејџери;	
лизинг	 телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	
и	 системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	програми	по	пат	на	телефон,	телевизија	и	
глобална	комуникациска	мрежа,	главни	(стожерни)	
интернет	услуги,	имено,	брза	линија	или	сериски	
врски	кои	ствараат	главен	премин	во	рамките	на	
мрежата;	видео	и	аудио	телеконференции	по	пат	
на	интернет,	услуги	на	асинхронен	трансфер	мод	
(АТМ),	услуги	на	дигитални	мрежи	на	интегрирани	
услуги	 (ИСДН),	 интернет	 протокол	 (ИП)	 на	
комуникациски	 услуги,	 услуги	 на	 виртуелна	
приватна	мрежа	(ВПН)	и	услуги	на	приватна	линија;	
обезбедување	 услуги	 на	 телекомуникациски	
мрежни	 премини	 и	 услуги	 на	 поврзување	 со	
протокол	 на	 пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	
податоци;	услуги	на	пренос	на	пакет	од	електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	 лица;	 телекомуникациски	 услуги,	 особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	 заради	 поделба	на	 интернет	 сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	

услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	 на	
центрите	за	пораки	во	вид	на	телефонски	говорни	
пораки;	услуги	на	видео	и	аудио	конференции	и	
конференции	на	телефонски	податоци;	безжичии	
телекомуникациски	 услуги,	 имено,	 безжичен	
пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	 телекомуникациски	
услуги,	 имено	 обезбедување	 глас	 по	 пат	 на	
интернет	протокол;	обезбедување	мрежен	пристап	
со	цел	на	размена	на	интернет	сообраќајот	помеѓу	
преносници	 на	 интернет	 сообраќајот;	 услуги	 на	
електронски	пораки	
кл.	41 	услуги	на	забава	што	имаат	карактеристики	
на	 програма	 во	 живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	
драмски	 програми;	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 телевизиски	
серии;	продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	
мјузикли	 и	 драмски	 програми,	 документарни	
програми,	 спортски	 настани	 и	 анимирани	
телевизиски	 серии;	 прикажување	 програма	 во	
живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	 драмски	 програми;	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	телевизиски	серии;	услуги	на	забавна	
содржина	што	имаат	каракгеристики	на	програма	
во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина,	
продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	мјузикли	
и	 драмски	 програми,	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	
прикажување	во	кина;	театарски	и	кино	изведби,	
анимирани	и	во	живо;	дистрибуција	на	програма	
во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина;	
прикажување	програма	во	живо,	комедии,	мјузикли	
и	 драмски	 програми,	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	
прикажување	 во	 кина;	 пружање	 информации	 за	
забави	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	
пружање	 едукативни	 информации	 по	 пат	 на	
глобална	 компјутерска	 мрежа;	 електронски	
услуги	 на	 игри	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	
мрежа;	 електронски	 публикации	 (не	 можат	 да	
се	 даунлодираат);	 пружање	 on-line	 публикации;	
издавање	 електронски	 книги	 и	 часописи	 on-line;	
пружање	 публикации	 со	 глобална	 компјутерска	
мрежа	или	интернет	што	можат	да	се	пребаруваат;	
публикации	и	дистрибуција	на	печатени	медиуми	
и	 снимки;	 услуги	 на	 аудио	 и	 визуелни	 забави	 и	
едукации;	 услуги	 на	филмски	 студија;	 услуги	 на	
телевизиски	 забави;	 услуги	 на	 презентации	 на	
претстави	 во	 живо;	 пружање	 забави	 во	 живо;	
продукција	 на	 забави	 во	 живо;	 продукција	 на	
забавни	програми	во	кои	учествуваат	танчери	и/	
или	пеачи;	пружање	забави	во	облик	на	музички	
престави	во	живо	
кл.	 42 	 услуги	 на	 хостирање	 web-страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 web-страници,	 работа	
на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникација,	комуникациски	
мрежи,	 компјутеризирани	 комуникации,	 услуги	
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на	менаџмент	на	центри	на	податоци	и	глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	 на	
центри	на	податоци;	услуги	на	колокација,	имено,	
обезбедување	 сигурна	 опрема	 контролирана	 од	
окружувањето	 и	 обезбедување	 технички	 надзор	
на	 телекомуникациска	 опрема	 за	 трети	 лица;	
хостирање	 (хостинг),	 складирање	 и	 одржување	
на	web-	сајтови,	web-	центри,	електронска	пошта,	
електронски	групи,	лист	сервери,	како	и	на	дигитална	
содржина	 и	 податоци	 за	 трети	 лица;	 услуги	 на	
провајдери	 на	 апликативни	 услуги	 (АСП)	 имено,	
хостирање	компјутерски	софтверски	апликации	за	
трети	лица;	услуги	на	автентификација	во	областа	
на	телекомуникацијата	и	мрежите;	обезбедување	
софтвер	за	мрежно	сметководство	што	не	може	да	
се	вчитува	од	интернет	во	областа	на	сигурносните	
комуникации	 и	 мрежи	 на	 податоци;	 дизајн	 во	
областа	 на	 компјутеризираните	 комуникации	 и	
мрежи	 на	 податоци;	 обезбедување	 информации	
во	областа	на	мрежни	услуги	на	компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(111)	 16004	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/196	 (220)	 21/02/2008
	 	 (181)	 21/02/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за 

комуникациски услуги 
 ул. Димитрие Чуповски бр.2,  1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 38 	услуги	на	телекомуникација	и	информативна	
технологија	имено,	пренос	на	глас,	податоци,	слика,	
аудио,	 видео	и	информации	по	пат	на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
услуги	на	лична	комуникација;	услуги	на	пејџери;	
лизинг	 телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	
и	 системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	програми	по	пат	на	телефон,	телевизија	и	
глобална	комуникациска	мрежа,	главни	(стожерни)	
интернет	услуги,	имено,	брза	линија	или	сериски	
врски	кои	ствараат	главен	премин	во	рамките	на	
мрежата;	видео	и	аудио	телеконференции	по	пат	
на	интернет,	услуги	на	асинхронен	трансфер	мод	
(АТМ),	услуги	на	дигитални	мрежи	на	интегрирани	
услуги	 (ИСДН),	 интернет	 протокол	 (ИП)	 на	
комуникациски	 услуги,	 услуги	 на	 виртуелна	
приватна	мрежа	(ВПН)	и	услуги	на	приватна	линија;	
обезбедување	 услуги	 на	 телекомуникациски	

мрежни	 премини	 и	 услуги	 на	 поврзување	 со	
протокол	 на	 пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	
податоци;	услуги	на	пренос	на	пакет	од	електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	 телекомуникациски	 услуги,	 особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	 на	
центрите	за	пораки	во	вид	на	телефонски	говорни	
пораки;	услуги	на	видео	и	аудио	конференции	и	
конференции	на	телефонски	податоци;	безжичии	
телекомуникациски	 услуги,	 имено,	 безжичен	
пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	 телекомуникациски	
услуги,	 имено	 обезбедување	 глас	 по	 пат	 на	
интернет	протокол;	обезбедување	мрежен	пристап	
со	цел	на	размена	на	интернет	сообраќајот	помеѓу	
преносници	 на	 интернет	 сообраќајот;	 услуги	 на	
електронски	пораки	
кл.	41		услуги	на	забава	што	имаат	карактеристики	
на	 програма	 во	 живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	
драмски	 програми;	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 телевизиски	
серии;	продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	
мјузикли	 и	 драмски	 програми,	 документарни	
програми,	 спортски	 настани	 и	 анимирани	
телевизиски	 серии;	 прикажување	 програма	 во	
живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	 драмски	 програми;	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	телевизиски	серии;	услуги	на	забавна	
содржина	што	имаат	каракгеристики	на	програма	
во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина,	
продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	мјузикли	
и	 драмски	 програми,	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	
прикажување	во	кина;	театарски	и	кино	изведби,	
анимирани	и	во	живо;	дистрибуција	на	програма	
во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина;	
прикажување	програма	во	живо,	комедии,	мјузикли	
и	 драмски	 програми,	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	
прикажување	 во	 кина;	 пружање	 информации	 за	
забави	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	
пружање	 едукативни	 информации	 по	 пат	 на	
глобална	 компјутерска	 мрежа;	 електронски	
услуги	 на	 игри	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	
мрежа;	 електронски	 публикации	 (не	 можат	 да	
се	 даунлодираат);	 пружање	 on-line	 публикации;	
издавање	 електронски	 книги	 и	 часописи	 on-line;	
пружање	 публикации	 со	 глобална	 компјутерска	
мрежа	или	интернет	што	можат	да	се	пребаруваат;	
публикации	и	дистрибуција	на	печатени	медиуми	
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и	 снимки;	 услуги	 на	 аудио	 и	 визуелни	 забави	 и	
едукации;	 услуги	 на	 филмски	 студија;	 услуги	 на	
телевизиски	 забави;	 услуги	 на	 презентации	 на	
претстави	 во	 живо;	 пружање	 забави	 во	 живо;	
продукција	 на	 забави	 во	 живо;	 продукција	 на	
забавни	програми	во	кои	учествуваат	танчери	и/	
или	пеачи;	пружање	забави	во	облик	на	музички	
престави	во	живо	
кл.	 42  услуги	 на	 хостирање	 web-страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 web-страници,	 работа	
на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникација,	комуникациски	
мрежи,	 компјутеризирани	 комуникации,	 услуги	
на	менаџмент	на	центри	на	податоци	и	глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	 на	
центри	на	податоци;	услуги	на	колокација,	имено,	
обезбедување	 сигурна	 опрема	 контролирана	 од	
окружувањето	 и	 обезбедување	 технички	 надзор	
на	 телекомуникациска	 опрема	 за	 трети	 лица;	
хостирање	 (хостинг),	 складирање	 и	 одржување	
на	web-	сајтови,	web-	центри,	електронска	пошта,	
електронски	групи,	лист	сервери,	како	и	на	дигитална	
содржина	 и	 податоци	 за	 трети	 лица;	 услуги	 на	
провајдери	 на	 апликативни	 услуги	 (АСП)	 имено,	
хостирање	компјутерски	софтверски	апликации	за	
трети	лица;	услуги	на	автентификација	во	областа	
на	телекомуникацијата	и	мрежите;	обезбедување	
софтвер	за	мрежно	сметководство	што	не	може	да	
се	вчитува	од	интернет	во	областа	на	сигурносните	
комуникации	 и	 мрежи	 на	 податоци;	 дизајн	 во	
областа	 на	 компјутеризираните	 комуникации	 и	
мрежи	 на	 податоци;	 обезбедување	 информации	
во	областа	на	мрежни	услуги	на	компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(111)	 16002	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/198	 (220)	 21/02/2008
	 	 (181)	 21/02/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за 

комуникациски услуги 
 ул. Димитрие Чуповски бр.2,  1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	38		услуги	на	телекомуникација	и	информативна	
технологија	имено,	пренос	на	глас,	податоци,	слика,	
аудио,	 видео	 и	 информации	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
услуги	на	лична	комуникација;	услуги	на	пејџери;	
лизинг	 телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	
и	 системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	

телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	програми	по	пат	на	телефон,	телевизија	и	
глобална	комуникациска	мрежа,	главни	(стожерни)	
интернет	услуги,	имено,	брза	линија	или	сериски	
врски	кои	ствараат	главен	премин	во	рамките	на	
мрежата;	видео	и	аудио	телеконференции	по	пат	
на	интернет,	услуги	на	асинхронен	трансфер	мод	
(АТМ),	услуги	на	дигитални	мрежи	на	интегрирани	
услуги	 (ИСДН),	 интернет	 протокол	 (ИП)	 на	
комуникациски	 услуги,	 услуги	 на	 виртуелна	
приватна	мрежа	(ВПН)	и	услуги	на	приватна	линија;	
обезбедување	 услуги	 на	 телекомуникациски	
мрежни	 премини	 и	 услуги	 на	 поврзување	 со	
протокол	 на	 пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	
податоци;	услуги	на	пренос	на	пакет	од	електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	 телекомуникациски	 услуги,	 особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	 на	
центрите	за	пораки	во	вид	на	телефонски	говорни	
пораки;	услуги	на	видео	и	аудио	конференции	и	
конференции	на	телефонски	податоци;	безжичии	
телекомуникациски	 услуги,	 имено,	 безжичен	
пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	 телекомуникациски	
услуги,	 имено	 обезбедување	 глас	 по	 пат	 на	
интернет	протокол;	обезбедување	мрежен	пристап	
со	цел	на	размена	на	интернет	сообраќајот	помеѓу	
преносници	 на	 интернет	 сообраќајот;	 услуги	 на	
електронски	пораки	
кл. 41		услуги	на	забава	што	имаат	карактеристики	
на	 програма	 во	 живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	
драмски	 програми;	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 телевизиски	
серии;	продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	
мјузикли	 и	 драмски	 програми,	 документарни	
програми,	 спортски	 настани	 и	 анимирани	
телевизиски	 серии;	 прикажување	 програма	 во	
живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	 драмски	 програми;	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	телевизиски	серии;	услуги	на	забавна	
содржина	што	имаат	каракгеристики	на	програма	
во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина,	
продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	мјузикли	
и	 драмски	 програми,	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	
прикажување	во	кина;	театарски	и	кино	изведби,	
анимирани	и	во	живо;	дистрибуција	на	програма	
во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
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анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина;	
прикажување	програма	во	живо,	комедии,	мјузикли	
и	 драмски	 програми,	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	
прикажување	 во	 кина;	 пружање	 информации	 за	
забави	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	
пружање	 едукативни	 информации	 по	 пат	 на	
глобална	 компјутерска	 мрежа;	 електронски	
услуги	 на	 игри	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	
мрежа;	 електронски	 публикации	 (не	 можат	 да	
се	 даунлодираат);	 пружање	 on-line	 публикации;	
издавање	 електронски	 книги	 и	 часописи	 on-line;	
пружање	 публикации	 со	 глобална	 компјутерска	
мрежа	или	интернет	што	можат	да	се	пребаруваат;	
публикации	и	дистрибуција	на	печатени	медиуми	
и	 снимки;	 услуги	 на	 аудио	 и	 визуелни	 забави	 и	
едукации;	 услуги	 на	филмски	 студија;	 услуги	 на	
телевизиски	 забави;	 услуги	 на	 презентации	 на	
претстави	 во	 живо;	 пружање	 забави	 во	 живо;	
продукција	 на	 забави	 во	 живо;	 продукција	 на	
забавни	програми	во	кои	учествуваат	танчери	и/	
или	пеачи;	пружање	забави	во	облик	на	музички	
престави	во	живо	
кл. 42 	 услуги	 на	 хостирање	 web-страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 web-страници,	 работа	
на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникација,	комуникациски	
мрежи,	 компјутеризирани	 комуникации,	 услуги	
на	менаџмент	на	центри	на	податоци	и	глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	 на	
центри	на	податоци;	услуги	на	колокација,	имено,	
обезбедување	 сигурна	 опрема	 контролирана	 од	
окружувањето	 и	 обезбедување	 технички	 надзор	
на	 телекомуникациска	 опрема	 за	 трети	 лица;	
хостирање	 (хостинг),	 складирање	 и	 одржување	
на	web-	сајтови,	web-	центри,	електронска	пошта,	
електронски	групи,	лист	сервери,	како	и	на	дигитална	
содржина	 и	 податоци	 за	 трети	 лица;	 услуги	 на	
провајдери	 на	 апликативни	 услуги	 (АСП)	 имено,	
хостирање	компјутерски	софтверски	апликации	за	
трети	лица;	услуги	на	автентификација	во	областа	
на	телекомуникацијата	и	мрежите;	обезбедување	
софтвер	за	мрежно	сметководство	што	не	може	да	
се	вчитува	од	интернет	во	областа	на	сигурносните	
комуникации	 и	 мрежи	 на	 податоци;	 дизајн	 во	
областа	 на	 компјутеризираните	 комуникации	 и	
мрежи	 на	 податоци;	 обезбедување	 информации	
во	областа	на	мрежни	услуги	на	компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(111)	 16055	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/199	 (220)	 21/02/2008
	 	 (181)	 21/02/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за 

комуникациски услуги 
 ул. Димитрие Чуповски бр.2,  1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

VIP BUSINESS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

комуникации	 и	 мрежи	 на	 податоци;	 дизајн	 во	
областа	 на	 компјутеризираните	 комуникации	 и	
мрежи	 на	 податоци;	 обезбедување	 информации	
во	областа	на	мрежни	услуги	на	компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(111)	 15972	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2008/234	 (220)	 03/03/2008
	 	 (181)	 03/03/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 RAXEVSKY S.A.
 Katsantoni 6, 144 52 Metamorfosi , GR
(740)	 МАРГАРИТА	 	ПЕКЕВСКА,	 	адвокат	ул.	 „Народен	

Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 темно/светло	розева,	бела	и	сива
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 25		облека,	чевли	и	капи	

(111)	 16008	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/235	 (220)	 03/03/2008
	 	 (181)	 03/03/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Wm. WRIGLEY Jr. Company
 410 North Michigan Avenue, Chicago, IL 60611, 

US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

ЗА	 ОСТВАРУВАЊЕ	 И	 ЗАШТИТА	 НА	
ИНТЕЛЕКТУАЛНА	 СОПСТВЕНОСТ	 СКОПЈЕ		
п.факс:	301,	ул.	29	Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје,	
1000	Скопје

(540)	

FUNKY FRUIT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 30	 	 слаткарски	 производи,	 гуми	 за	 џвакање,	
гуми	 за	 џвакање	 од	 кои	 се	 прават	 балончиња,	
бомбони	и	бомбони	со	вкус	на	нане	

(111)	 16041	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/239	 (220)	 04/03/2008
	 	 (181)	 04/03/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за 

комуникациски услуги 
 ул. Димитрие Чуповски бр.2,  1000 Скопје, MK
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(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	
5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 во	сите	бои	и	комбинации
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 38		услуги	на	телекомуникација	и	информативна	
технологија,	имено,	преное	на	глас,	податоци,	слика,	
аудио,	 видео	и	информации	по	пат	на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
услуги	на	лична	комуникација;	услуги	на	пејџери;	
лизинг	 телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	
и	 системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информации	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	програми	по	пат	на	телефон,	телевизија	и	
глобална	комуникациска	мрежа,	главни	(стожерни)	
интернет	услуги,	имено,	брза	линија	или	сериски	
врски	кои	ствараат	главен	премин	во	рамките	на	
мрежата;	видео	и	аудио	телеконференции	по	пат	
на	интернет,	услуги	на	асинхронен	трансфер	мод	
(АТМ),	услуги	на	дигитални	мрежи	на	интегрирани	
услуги	 (ИСДН),	 интернет	 протокол	 (ИП)	 на	
комуникациски	 услуги,	 услуги	 на	 виртуелна	
приватна	мрежа	(ВПН)	и	услуги	на	приватна	линија;	
обезбедување	 услуги	 на	 телекомуникациски	
мрежни	 премини	 и	 услуги	 на	 поврзување	 со	
протокол	 на	 пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	
податоци;	услуги	на	пренос	на	пакет	од	електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	 телекомуникациски	 услуги,	 особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	 на	
центрите	за	пораки	во	вид	на	телефонски	говорни	
пораки;	услуги	на	видео	и	аудио	конференции	и	
конференции	на	телефонски	податоци;	безжични	
телекомуникациски	 услуги,	 имено,	 безжичен	
пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	 телекомуникациски	
услуги,	 имено	 обезбедување	 глас	 по	 пат	 на	
интернет	протокол;	обезбедување	мрежен	пристап	
со	цел	на	размена	на	интернет	сообраќајот	помеѓу	
преносници	 на	 итернет	 сообраќајот;	 услуги	 на	
електроноки	пораки	

кл.	41		услуги	на	забава	што	имаат	карактеристики	
на	 програма	 во	 живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	
драмски	 програми;	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 телевизиски	
серии;	продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	
мјузикли	 и	 драмски	 програми,	 документарни	
програми,	 спортски	 настани	 и	 анимирани	
телевизиски	 серии;	 прикажување	 програма	 во	
живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	 драмски	 програми;	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	телевизиски	серии;	услуги	на	забавна	
содржина	што	имаат	каракгеристики	на	програма	
во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина,	
продукција	на	програми	во	живо,	комедии,	мјузикли	
и	 драмски	 програми,	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	
прикажување	во	кина;	театарски	и	кино	изведби,	
анимирани	и	во	живо;	дистрибуција	на	програма	
во	живо,	комедии,	мјузикли	и	драмски	програми,	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 филмови	 за	 прикажување	 во	 кина;	
прикажување	програма	во	живо,	комедии,	мјузикли	
и	 драмски	 програми,	 документарни	 програми,	
спортски	 настани	 и	 анимирани	 филмови	 за	
прикажување	 во	 кина;	 пружање	 информации	 за	
забави	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	
пружање	 едукативни	 информации	 по	 пат	 на	
глобална	 компјутерска	 мрежа;	 електронски	
услуги	 на	 игри	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	
мрежа;	 електронски	 публикации	 (не	 можат	 да	
се	 даунлодираат);	 пружање	 on-line	 публикации;	
издавање	 електронски	 книги	 и	 часописи	 on-line;	
пружање	 публикации	 со	 глобална	 компјутерска	
мрежа	или	интернет	што	можат	да	се	пребаруваат;	
публикации	и	дистрибуција	на	печатени	медиуми	
и	 снимки;	 услуги	 на	 аудио	 и	 визуелни	 забави	 и	
едукации;	 услуги	 на	филмски	 студија;	 услуги	 на	
телевизиски	 забави;	 услуги	 на	 презентации	 на	
претстави	 во	 живо;	 пружање	 забави	 во	 живо;	
продукција	 на	 забави	 во	 живо;	 продукција	 на	
забавни	програми	во	кои	учествуваат	танчери	и/	
или	пеачи;	пружање	забави	во	облик	на	музички	
престави	во	живо	
кл.	 42 	 услуги	 на	 хостирање	 web-страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 web-страници,	 работа	
на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникација,	комуникациски	
мрежи,	 компјутеризирани	 комуникации,	 услуги	
на	менаџмент	на	центри	на	податоци	и	глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	 на	
центри	на	податоци;	услуги	на	колокација,	имено,	
обезбедување	 сигурна	 опрема	 контролирана	 од	
окружувањето	 и	 обезбедување	 технички	 надзор	
на	 телекомуникациска	 опрема	 за	 трети	 лица;	
хостирање	 (хостинг),	 складирање	 и	 одржување	
на	web-	сајтови,	web-	центри,	електронска	пошта,	
електронски	групи,	лист	сервери,	како	и	на	дигитална	
содржина	 и	 податоци	 за	 трети	 лица;	 услуги	 на	
провајдери	 на	 апликативни	 услуги	 (АСП)	 имено,	
хостирање	компјутерски	софтверски	апликации	за	
трети	лица;	услуги	на	автентификација	во	областа	
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на	телекомуникацијата	и	мрежите;	обезбедување	
софтвер	за	мрежно	сметководство	што	не	може	да	
се	вчитува	од	интернет	во	областа	на	сигурносните	
комуникации	 и	 мрежи	 на	 податоци;	 дизајн	 во	
областа	 на	 компјутеризираните	 комуникации	 и	
мрежи	 на	 податоци;	 обезбедување	 информации	
во	областа	на	мрежни	услуги	на	компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(111)	 15769	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2008/242	 (220)	 05/03/2008
	 	 (181)	 05/03/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Red. Com, Inc.
 PO Box 1389, Eastsound, WA 98245, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

REDRAY

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9	 	 оптички	 и	 магнетно-оптички	 диск	 плеери	
и	 рекордери	 (снимачи)	 за	 аудио,	 видео	 и	
компјутерски	податоци;	празни	оптички	и	магнетно	
оптички	 дискови,	 снимени	 оптички	 и	 магнетно-
оптички	дискови	со	музика,	текстуални	податоци,	
неподвижни	слики	и	играни	филмови;	телевизиски;	
видео	камери;	дигитални	фото	камери;	компјутери;	
дигитални	 сателитски	 радиодифузни	 системи,	
особено	 ресивери,	 трансмитери	 и	 антени	 за	
сателитски	 пренос;	 машини	 за	 видео	 игри	 за	
користење	 со	 телевизори;	 кинематорафски	
машини	 и	 апарати	 со	 функции	 на	 дигитален	
подвижен	 диск,	 имено	 камери	 со	 функции	
на	 дигитален	 подвижен	 диск;	 диск	 плеери	 со	
дигитален	подвижен	диск,	рекордери	со	дигиталне	
подвижен	диок;	дигитални	камери	со	функции	на	
дигитален	подвижен	диск;	системи	за	навигација	
во	 возила	 со	 функции	 на	 дигитален	 подвижен	
диск;	празен	дигитален	подвижен	диск	за	снимање	
и	 репродукција	 на	 аудио,	 видео	 аудиовизуелна,	
текстуелна,	 мултимедиум,	 фотографска	 и	
графичќа	содржина	и	снимање	и	извршување	на	
компјутерски	програми	и	податоци;	телевизиски	и	
видео	монитори;	екрани	за	проекции	

(111)	 15751	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2008/245	 (220)	 06/03/2008
	 	 (181)	 06/03/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 VINDIJA d.d.
 Medjimurska 6, HR-42000 Varazdin, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

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

(540)	

GI CONTROL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29  месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	
екстракти;	конзервирано,	сушено	и	варено	овошје	
и	зеленчук;	желеа,	џемови,	компоти;	јајца,	млеко	и	
млечни	производи;	масти	и	масла	за	јадење	
кл.	32 	пиво;	минерални	и	газирани	води	и	други	
безалкохолни	 пијалоци;	 овошни	 пијалоци	 и	
овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
подготвување	пијалоци	

(111)	 15756	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2008/249	 (220)	 07/03/2008
	 	 (181)	 07/03/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 KAROLINA d.o.o.
 Vukovarska cesta 209 a HR-31000 Osijek, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	сива,	златна,	жолта	и	бела	
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 30 	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	
жита,	 леб,	 колач,	 слатки,	 бонбони,	 сладолед;	
мед,	сируп	од	меласа;	квасец,	прашок	за	печење;	
сол,	сенф,	оцет,	сосови	(како	мирудии)	,	мирудии;	
мраз,	наполитанки,	вафли	

(111)	 15768	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2008/256	 (220)	 11/03/2008
	 	 (181)	 11/03/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ИВАН ЦВЕТКОВСКИ
 ул. Чедомир Миндеровиќ бр. 26 Скопје, MK
(740)	 ПАНДОРКА	 	 КИМОВА,	 адвокат	 ул.	 ‘’Васил	

Главинов”	бр	.3/1-1,	1000,	Скопје
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(540)	

(591)	 маслинесто-зелена
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 33		вино	

(111)	 15752	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2008/257	 (220)	 11/03/2008
	 	 (181)	 11/03/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 VINDIJA d.d.
 Medjimurska 6, HR-42000 Varazdin, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	 29 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	
екстракти;	конзервирано,	сушено	и	варено	овошје	
и	зеленчук;	желеа,	џемови,	компоти;	јајца,	млеко	и	
млечни	производи,	особено	путер	и	производи	од	
путер;	масла	за	јадење	и	масти	

(111)	 15749	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2008/258	 (220)	 11/03/2008
	 	 (181)	 11/03/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 MEGGLE AG
 Megglestrasse 6-12,  83512  Wasserburg, DE
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

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

(540)	

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

кл.	29		млеко	и	млечни	производи,	особено	јогурти	
пијалоци	од	јогурт	

(111)	 15748	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2008/259	 (220)	 11/03/2008
	 	 (181)	 11/03/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 MEGGLE AG
 Megglestrasse 6-12,  83512  Wasserburg, DE
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

VITALITE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29  млеко	 и	 млечни	 производи;	 путер	 и	
производи	 со	 путер;	 сирење	 и	 производи	 од	
сирење;	намази	или	паштети;	млеко	и	производи	
на	база	на	 јогурт,	 особено	пијалоци	од	 јогурт	 со	
или	без	овошни	состојки;	млечни	пијалоци	(во	кои	
преовладува	млеко);	млечни	пијалоци	на	база	на	
сирутка	 со	 или	 без	 додаток	 на	 овошје	 и	 сируп;	
овошни	 пијалоци	 кои	 содржат	 млеко;	 масла	 за	
јадење	и	масти;	 производи	од	 соја	 (вклучени	во	
класата	 29);	 јогурт	 со	 или	 без	 овошни	 состојки;	
десерти	и	останати	производи	на	база	на	млеко;	
супи;	 сирутка,	 лактоза,	 овошни	 и	 протеински	
концентрати	за	прехранбена	индустрија;	џемови,	
компоти;	конзервирано,	сушено	и	варено	овошје;	
желеа	
кл. 32 	 безалкохолни	 пијалоци	 со	 намалено	
учество	на	млеко	и	млечни	компоненти;	пијалоци	
од	сирутка	со	или	без	додаток	на	овошје	и	сирупи;	
овошни	пијалоци	

(111)	 15747	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2008/267	 (220)	 13/03/2008
	 	 (181)	 13/03/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Georg Gavrilovic
 Ilica 8, HR-10000 Zagreb, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
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(540)	

GALED

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 29 	месо,	риба,	живина	и	дивеч,	сите	видови	
на	 конзервирани,	 неконзервирани	 и	 замрзнати	
производи	 од	 истите;	 прехранбени	 намирници	
од	 животинско	 потекло;	 месни	 екстракти;	
конзервирано,	сушено,	варено	и	замрзнато	овошје	
и	зеленчук;	зеленчук	
кл.	30 	замрзнати	пекарски	производи,	производи	
од	жито,	колач,	слатки,	сладолед	

(111)	 15750	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2008/268	 (220)	 13/03/2008
	 	 (181)	 13/03/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Georg Gavrilovic
 Ilica 8, HR-10000 Zagreb, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

MANDOLINA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29		шунка	

(111)	 15794	 (151)	 21/04/2009
(210)	 TM		2008/269	 (220)	 14/03/2008
	 	 (181)	 14/03/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт 
Куманово

 Романовце, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 30 	кафе,	замена	за	кафе	
кл.	43 	подготвување	на	пијалоци	

(111)	 15795	 (151)	 21/04/2009
(210)	 TM		2008/270	 (220)	 14/03/2008
	 	 (181)	 14/03/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт 
Куманово

 Романовце, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат		Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	бела,	сива	и	златна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 30	 	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	 жито,	
леб,	 сладолед,	 мед,	 меласа,	 квасец,	 прашок	 за	
печење,	 сол,	 сенф,	оцет,	 сосови	 (како	мирудии),	
мирудии,	мраз	
кл.	43  подготвување	на	пијалоци	

(111)	 15791	 (151)	 21/04/2009
(210)	 TM		2008/273	 (220)	 14/03/2008
	 	 (181)	 14/03/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт 
Куманово Романовце, MK

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

(540)	

(591)	 сина,	бела,	сива	и	златна
(551)	 индивидуална
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(510,	511)
кл.	 30	 	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	 жито,	
леб,	 сладолед,	 мед,	 меласа,	 квасец,	 прашок	 за	
печење,	 сол,	 сенф,	оцет,	 сосови	 (како	мирудии),	
мирудии,	мраз	
кл.	43 	подготвување	на	пијалоци	

(111)	 15789	 (151)	 21/04/2009
(210)	 TM		2008/274	 (220)	 14/03/2008
	 	 (181)	 14/03/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт 
Куманово Романовце, MK

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

(540)	

(591)	 сина,	бела	и	сива	боја
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32 	минерална	и	сода	вода	
кл.	43 	подготвување	на	пијалоци	

(111)	 15793	 (151)	 21/04/2009
(210)	 TM		2008/275	 (220)	 14/03/2008
	 	 (181)	 14/03/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт 
Куманово

 Романовце, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат		Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	бела,	златна	и	сива
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32		минерална	и	сода	вода	
кл.	43		подготвување	на	пијалоци	

(111)	 15790	 (151)	 21/04/2009
(210)	 TM		2008/276	 (220)	 14/03/2008
	 	 (181)	 14/03/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт 
Куманово Романовце, MK

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

(540)	

(591)	 сина,	бела,	златна	и	сива
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32		минерална	и	сода	вода	
кл. 43		подготвување	на	пијалоци	

(111)	 15723	 (151)	 13/04/2009
(210)	 TM		2008/278	 (220)	 13/03/2008
	 	 (181)	 13/03/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 KIA MOTORS CORPORATION
 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, KR
(740)	 ТОНИ	МЛАДЕНОВСКИ	 Ул.	 ‘’Илинденска’’	 	 2/	 13,	

1400,	Велес
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 12 	 патнички	 возила,	 камиони,	 моторни	
автобуси,	 минибуси,	 возила	 на	 четири	 тркала,	
комбиња,	мини	комбиња	

(111)	 16011	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/289	 (220)	 19/03/2008
	 	 (181)	 19/03/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Wm. WRIGLEY Jr. Company
 410 North Michigan Avenue, Chicago, IL 60611, 

US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

ЗА	 ОСТВАРУВАЊЕ	 И	 ЗАШТИТА	 НА	
ИНТЕЛЕКТУАЛНА	 СОПСТВЕНОСТ	 СКОПЈЕ		
п.факс:	301,	ул.	29	Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје,	
1000	Скопје
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(540)	

LEMON ICE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 30	 	 слаткарски	 производи,	 имено,	 гуми	 за	
џвакање	со	кои	се	прават	балончиња,	бонбони	и	
бонбони	со	вкус	на	нане	

(111)	 15792	 (151)	 21/04/2009
(210)	 TM		2008/293	 (220)	 21/03/2008
	 	 (181)	 21/03/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт 
Куманово Романовце, MK

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

(540)	

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

кл. 29			млеко	и	млечни	производи	
кл.	43		подготвување	на	пијалоци	

(111)	 15753	 (151)	 13/04/2009
(210)	 TM		2008/320	 (220)	 28/03/2008
	 	 (181)	 28/03/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Производство и монтажа на пумпи, турбини, 

хидромеханичка и еколошка опрема МЗТ 
ПУМПИ АД Скопје

 ул. „Перо Наков” бб, 1000 Скопје , MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	 7 	 кружни	 пумпи,	 центрифугални	 пумпи,	
пумпи	за	снабдување	со	вода,	пумпи	за	свежа	и	
загадена	 вода,	 пумпи	 за	 индустриски	 потреби,	
пумпи	за	течни	горива,	хидраулични	пумпи,	пумпи	

за	компресија	на	воздух,	регулаторни	и	контролни	
уреди	за	употреба	во	врска	со	пумпи	и	погони	за	
испумпување,	како	на	пример	вентили,	славини,	
амбалажи,	 автоматски	 регулирани	 вентили,	
вшмукувачки	пумпи,	канализациони	пумпи,	пумпи	
за	 дополнување,	 машински	 алат,	 електрични	
мотори	(не	за	копнени	возила),	филтери	(како	дел	
од	машини	и	мотори),	апарати	за	чистење	 (како	
дел	од	машини	и	мотори)	и	машини	за	чистење,	
делови	 и	 додатна	 опрема	 (не	 се	 вклучена	 во	
другите	класи)	за	овие	производи	
кл.	9 	апарати	и	инструменти	за	мерење	и	контрола	
(инспекција),	софтвер	и	хардвер,	делови	и	додатна	
опрема	(не	се	вклучени	во	другите	класи)	за	овие	
производи	
кл.	11 	апарати	и	уреди	за	греење,	производство	
на	пареа,	ладење,	вентилација	и	снабдување	со	
вода,	вклучително	инсталации	за	дистрибуција	на	
вода	и	инсталации	за	снабдување	со	вода,	делови	
и	додатна	опрема	(не	се	вклучени	во	други	класи)	
за	овие	производи	

(111)	 15733	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2008/339	 (220)	 01/04/2008
	 	 (181)	 01/04/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

КОЛА Душица ДООЕЛ извоз-увоз Скопје
 ул. Качанички пат бб, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат		ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	кафена,	светло	зелена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29		конзервирана	риба	

(111)	 15736	 (151)	 10/04/2009
(210)	 TM		2008/352	 (220)	 03/04/2008
	 	 (181)	 03/04/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ОХИС БИЛЈАНА ДООЕЛ
 Скопје, Првомасјка бб, MK
(540)	
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(591)	 црвена,	бела,	зелена,	светло	сина	и	темно	сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3 	средства	за	белење	и	други	супстанции	за	
перење,	препарати	за	чистење,	полирање,	триење	
и	нагризување,	сапуни,	парфимерија,	козметички	
производи,	лосиони	за	коса,	препарати	за	нега	на	
забите	

(111)	 15834	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/353	 (220)	 03/04/2008
	 	 (181)	 03/04/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Deutsche Telekom AG
 Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

XTRACLICK

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9 	научни,	наутички,	геодетски,	фотографски,	
кинематографски	и	оптички	апарати	и	инструменти	
како	и	апарати	и	инструменти	за	вагање,	мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција),	 за	 помош	
(спасување)	 и	 за	 обука;	 апарати	 и	 инструменти	
за	управување,	преспојување,	трансформирање,	
акумулирање,	 регулирање	 или	 контролирање	
на	 електричната	 струја;	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	обработка	и	репродукција	на	звук,	слика	
или	 податоци;	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
автомати	 и	 механизми	 за	 автоматски	 уреди	 кои	
се	 покренуваат	 со	 претходно	 уфрлување	 на	
кованици;	уреди	за	сометање	,	опрема	и	компјутери	
за	обработка	на	податоци;	снимени	и		неснимени	
носачи	 на	 податоци	 (вклучени	 во	 класата	 9);	
компјутерски	 програми	 (сочувани),	 електронски	
снимени	 податоци	 (кои	 можат	 да	 се	 превземат,	
даунлодираат);	 електронски	 публикации	 (можат	
да	се	превземат,	даунлодираат)	
кл. 16	 	 печатарски	 производи;	 фотографии;	
канцелариски	 прибор	 (освен	мебел);	 материјали	
за	учење	и	инструкции	(освен	апарати)	
кл. 35		огласување;	деловно	управување;	водење	
комерцијални	 работи;	 прибирање,	 система–
тизација,	 компилација	 и	 економска	 анализа	 на	
податоци	и	информации	во	компјутерски	бази	на	
податоци;	услуги	на	продажба	на	мало	(исто	така	
по	пат	на	интернет	и	други	комуникациски	мрежи),	
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	 	 телекомуцикации;	 новински	 агенции;	

изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации;	
информации	за	телекоминикации	
кл.	42  научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
и	 дизајнирање	 врзано	 за	 исто;	 индустриска	
анализа	 и	 услуги	 на	 истражување;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	,	софтвер	и	база	
на	 податоци;	 одржување	 на	 софтвер;	 технички	
консултации;	услуга	на	похранување	електронски	
податоци;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	 на	
податоци;	 дизајнирање	 веб	 	 (web)	 страници	 за	
други	
кл.	 45	 	 лиценцирање	 на	 право	 на	 индустриска	
сопственост	

(111)	 15771	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2008/359	 (220)	 08/04/2008
	 	 (181)	 08/04/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Миле Ѓошевски
 бул. Партизански одреди 99-1/2 1000 Скопје, 

MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

JUNGLE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 35	 	 изнајмување	 рекламен	 простор,	 огласу–
вање	 (рекламирање),	 рекламирање	 по	 пат	
на	 телевизија,	 рекламирање	 по	 пат	 на	 радио,	
телевизиски	и	радио	реклами	
кл. 38		телекомуникации,	емитување	телевизиски	
програми,	 емитување	 радио	 програми,	 кабелска	
телевизија,	 телевизиски	 емисии,	 сателитски	
пренос	
кл.	 41 	 забава	 преку	 телевизија,	 забава	 преку	
радио,	 производство	 на	 радио	 и	 телевизиски	
програми	

(111)	 15754	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2008/423	 (220)	 22/04/2008
	 	 (181)	 22/04/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Hyundai Motor Company
 231, Yangјae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, KR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

I30CW

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	12 	апарати	за	движење	по	копно	(земја);	возила,	
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автомобили,	 вклучува	 и	 патнички	 автомобили,	
камиони,	автобуси,	комбиња,	приколки,	трактори,	
тркала	 за	 возила,	 гуми;	 мотори	 за	 возила,	
сигурносни	 појаси	 за	 возила,	 преносувачи	 за	
возила,	 прозорци	 за	 возила,	 бришачи	 за	 предни	
стакла,	сигурносни	направи	за	возила,	воздушни	
перничиња,	 делови	 и	 систавни	 делови	 за	 сите	
наведени	производи	што	се	вклучени	во	класата	
12	

(111)	 15755	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2008/424	 (220)	 22/04/2008
	 	 (181)	 22/04/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Hyundai Motor Company
 231, Yangјae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, KR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

HYUNDAI I40

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	12		апарати	за	движење	по	копно	(земја);	возила,	
автомобили,	 вклучува	 и	 патнички	 автомобили,	
камиони,	автобуси,	комбиња,	приколки,	трактори,	
тркала	 за	 возила,	 гуми;	 мотори	 за	 возила,	
сигурносни	 појаси	 за	 возила,	 преносувачи	 за	
возила,	 прозорци	 за	 возила,	 бришачи	 за	 предни	
стакла,	сигурносни	направи	за	возила,	воздушни	
перничиња,	 делови	 и	 систавни	 делови	 за	 сите	
наведени	производи	што	се	вклучени	во	класата	
12	

(111)	 15766	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2008/425	 (220)	 22/04/2008
	 	 (181)	 22/04/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Hyundai Motor Company
 231, Yangјae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, KR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

HYUNDAI I20

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 12 	апарати	за	движење	по	копно	(земја);	возила,	
автомобили,	 вклучува	 и	 патнички	 автомобили,	
камиони,	автобуси,	комбиња,	приколки,	трактори,	
тркала	 за	 возила,	 гуми;	 мотори	 за	 возила,	
сигурносни	 појаси	 за	 возила,	 преносувачи	 за	
возила,	 прозорци	 за	 возила,	 бришачи	 за	 предни	
стакла,	сигурносни	направи	за	возила,	воздушни	
перничиња,	 делови	 и	 систавни	 делови	 за	 сите	

наведени	производи	што	се	вклучени	во	класата	
12	

(111)	 15954	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/438	 (220)	 23/04/2008
	 	 (181)	 23/04/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 EUROPAPRESS HOLDING d.o.o.
 Koranska 2 10000 Zagreb , HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	 16	 	 публикации,	 часописи,	 магазини,	 книги	
и	 сите	 видови	 на	 печатени	 производи;	 хартија	
и	 производи	 од	 хартија	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	
другите	класи;	прибор	за	пишување;	фотографии	
кл. 35	 	 огласување	 и	 рекламирање;	 огласување	
и	 рекламирање	 во	 публикации	 вклучително	 и	
публикации	 во	 електонски	 облик;	 изнајмување	
на	 рекламен	 простор,	 објавување	 на	 рекламни	
текстови,	 рекламни	 огласи,	 маркетинг,	
пропагандни	 работи;	 водење	 комерцијални	
работи;	комерцијална	администеција	
кл.	41 	објавување	на	текстови,	книги,	публикации,	
часописи	 и	 весници,	 вклучително	 и	 објавување	
преку	глобална	компјутерска	мрежа	во	електронски	
облик,	електронски	публикации;	издавање	книги,	
публикации,	 часописи	и	весници;	обука;	 стручно	
оспособување;	разонода	

(111)	 15955	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/439	 (220)	 23/04/2008
	 	 (181)	 23/04/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Europapress Holding d.o.o
 Koranska 2  10000 Zagreb, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
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(510,	511)
кл.	 16  публикации,	 часописи,	 магазини,	 книги	
и	 сите	 видови	 на	 печатени	 производи;	 хартија	
и	 производи	 од	 хартија	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	
другите	класи;	прибор	за	пишување;	фотографии	
кл.	35  огласување	 и	 рекламирање;	 огласување	
и	 рекламирање	 во	 публикации	 вклучително	 и	
публикации	 во	 електонски	 облик;	 изнајмување	
на	 рекламен	 простор,	 објавување	 на	 рекламни	
текстови,	 рекламни	 огласи,	 маркетинг,	
пропагандни	 работи;	 водење	 комерцијални	
работи;	комерцијална	администеција	
кл. 41		објавување	на	текстови,	книги,	публикации,	
часописи	 и	 весници,	 вклучително	 и	 објавување	
преку	глобална	компјутерска	мрежа	во	електронски	
облик,	електронски	публикации;	издавање	книги,	
публикации,	 часописи	и	весници;	обука;	 стручно	
оспособување;	разонода	

(111)	 15953	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/440	 (220)	 23/04/2008
	 	 (181)	 23/04/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Europapress Holding d.o.o
 Koranska 2  10000 Zagreb, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл. 16	 	 публикации,	 часописи,	 магазини,	 книги	
и	 сите	 видови	 на	 печатени	 производи;	 хартија	
и	 производи	 од	 хартија	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	
другите	класи;	прибор	за	пишување;	фотографии	
кл. 35	 	 огласување	 и	 рекламирање;	 огласување	
и	 рекламирање	 во	 публикации	 вклучително	 и	
публикации	 во	 електонски	 облик;	 изнајмување	
на	 рекламен	 простор,	 објавување	 на	 рекламни	
текстови,	 рекламни	 огласи,	 маркетинг,	
пропагандни	 работи;	 водење	 комерцијални	
работи;	комерцијална	администеција	
кл.	41 	објавување	на	текстови,	книги,	публикации,	
часописи	 и	 весници,	 вклучително	 и	 објавување	
преку	глобална	компјутерска	мрежа	во	електронски	
облик,	електронски	публикации;	издавање	книги,	
публикации,	 часописи	и	весници;	обука;	 стручно	
оспособување;	разонода	

(111)	 15956	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/442	 (220)	 23/04/2008
	 	 (181)	 23/04/2018
	 	 (450)	 30/06/2009	

(732)	 Europapress Holding d.o.o
 Koranska 2  10000 Zagreb, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

GLORIA IN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 16 	 публикации,	 часописи,	 магазини,	 книги	
и	 сите	 видови	 на	 печатени	 производи;	 хартија	
и	 производи	 од	 хартија	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	
другите	класи;	прибор	за	пишување;	фотографии	
кл.	35	 	 огласување	 и	 рекламирање;	 огласување	
и	 рекламирање	 во	 публикации	 вклучително	 и	
публикации	 во	 електонски	 облик;	 изнајмување	
на	 рекламен	 простор,	 објавување	 на	 рекламни	
текстови,	 рекламни	 огласи,	 маркетинг,	
пропагандни	 работи;	 водење	 комерцијални	
работи;	комерцијална	администеција	
кл.	41 	објавување	на	текстови,	книги,	публикации,	
часописи	 и	 весници,	 вклучително	 и	 објавување	
преку	глобална	компјутерска	мрежа	во	електронски	
облик,	електронски	публикации;	издавање	книги,	
публикации,	 часописи	и	весници;	обука;	 стручно	
оспособување;	разонода	

(111)	 15965	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/444	 (220)	 23/04/2008
	 	 (181)	 23/04/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.
 Dunajska cesta 107, SI-1000 Ljubljana, SI
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	 сина,	 виолетова,	 бела,	 портокалова	 и	
црвена	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	16 	печатен	материјал,	фотографии,	инструк–
циски	и	образовен	материјал	
кл.	25 	облека,	обувки,	капи	
кл.	35 	рекламирање;	бизнис	менаџмент	
кл.	41		образовни	услуги;	овозможување	тренинг;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
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(111)	 16054	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/445	 (220)	 23/04/2008
	 	 (181)	 23/04/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 МАКПРОГРЕС ДОО
 ул. Илинденска бб 2310 Виница, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

GOCHE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 29 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
прерабтки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл. 30		кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл. 35	 	 трговски	дејности,	увоз-извоз	 (агенции	за	
увоз-извоз)	

(111)	 15924	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/451	 (220)	 24/04/2008
	 	 (181)	 24/04/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Danijel Koletic
 ul. Pavla Radica 46, Crikvenica, HR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

ULICA SLAVNIH

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 16 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	сликарски	четки,	машини	за	пишување	
и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	материјали	
за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	 пластични	
материјали	 за	 пакување	што	 не	 се	 опфатени	 во	
другите	класи;	печатарски	букви,	клишиња	
кл. 25  облека;	обувки;	капи	
кл.	 35	 	 огласување	 и	 рекламирање;	 водење	
канцелариски	 работи;	 комерцијална	 админис–
трација;	 канцелариски	 работи;	 промоција	 на	
препознатливи	 животни	 дела	 како	 и	 особени	

достигнувања	 во	 науката	 и	 спортот,	 културата	 и	
уметноста	
кл.	 41 	 обука;	 струшно	 оспособување;	 забава;	
спортски	и	културни	активности	

(111)	 15963	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/455	 (220)	 29/04/2008
	 	 (181)	 29/04/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Londa GmbH
 An der Milchinsel 2, 04103 Leipzig, DE
(740)	 МАРГАРИТА	 	ПЕКЕВСКА,	 	адвокат	ул.	 „Народен	

Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

LONDA COLOR ZA UPORNE SEDE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 3 	 сапуни,	 парфимерии,	 есенцијални	 масла,	
препарати	за	нега	на	тело	и	убавина,	лосиони	за	
коса,	пасти	за	заби	

(111)	 15767	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2008/456	 (220)	 29/04/2008
	 	 (181)	 29/04/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Londa GmbH
 An der Milchinsel 2, 04103 Leipzig, DE
(740)	 МАРГАРИТА	 	ПЕКЕВСКА,	 	адвокат	ул.	 „Народен	

Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

PENTRU FIRE ALBE DIFICILE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3  сапуни,	 парфимерија,	 есенцијални	масла,	
препарати	за	нега	на	тело	и	убавина,	лосиони	за	
коса,	пасти	за	заби	

(111)	 15745	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2008/458	 (220)	 29/04/2008
	 	 (181)	 29/04/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.
 Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas, 

Istanbul, TR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

TYLOL HOT PAEDIATRIC
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(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5  фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
фармацевтски	производи	

(111)	 15760	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2008/459	 (220)	 29/04/2008
	 	 (181)	 29/04/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.
 Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas, 

Istanbul, TR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

TYLOL 6 PLUS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
фармацевтски	производи	

(111)	 15746	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2008/461	 (220)	 29/04/2008
	 	 (181)	 29/04/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.
 Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas, 

Istanbul, TR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

TYLOL HOT D

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
фармацевтски	производи	

(111)	 15757	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2008/462	 (220)	 29/04/2008
	 	 (181)	 29/04/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.
 Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas, 

Istanbul, TR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

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

(540)	

AKSEF

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
фармацевтски	производи	

(111)	 15758	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2008/463	 (220)	 29/04/2008
	 	 (181)	 29/04/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.
 Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas, 

Istanbul, TR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

LANSOPROL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
фармацевтски	производи	

(111)	 15761	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2008/464	 (220)	 29/04/2008
	 	 (181)	 29/04/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.
 Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas, 

Istanbul, TR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

KONVERIL PLUS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
фармацевтски	производи	

(111)	 15734	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2008/465	 (220)	 29/04/2008
	 	 (181)	 29/04/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
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(732)	 NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.
 Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas, 

Istanbul, TR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

ZOLTEM

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
фармацевтски	производи	

(111)	 15770	 (151)	 09/04/2009
(210)	 TM		2008/468	 (220)	 30/04/2008
	 	 (181)	 30/04/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Вип Агенси ДОО, Скопје
 ул. Владимир Комаров 18А/1-5, MK
(740)	 Друштво	 за	 деловни	 услуги	 ВИП	 АГЕНСИ	 ДОО	

СКОПЈЕ		
	 ул.	„Владимир	Комаров”	18А/1-5	1000	Скопје
(540)	

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

кл.	 1	 	 хемиски	 производи	 за	 индустријата,	
науката,	како	и	за	земјоделието,	градинарството	и	
шумарството,	вештачки	ѓубрива	
кл. 5	 	 препарати	 за	 уништување	 штетници,	
фунгициди,	хербициди	
кл. 31	 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	 и	 зрнести	 производи	 што	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи	
кл. 44	 	 услуги	 од	 областа	 на	 замјоделите,	
градинарството	и	шумарството	

(111)	 16061	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/475	 (220)	 05/05/2008
	 	 (181)	 05/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за трговија и услуги Б И Б Џемаљ 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, Подружница 
Хотел и Ресторан ЊУ СТАР 

 Скопје, ул. 2 бр. ББ Визбегово, MK
(540)	

(591)	 керамидова	црвена	и	жолта

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	39	 	 транспортни	 услуги,	 организирање	пату–
вања	
кл.	43  услуги	за	подготвување	храна	и	пијалоци,	
привремено	сместување	

(111)	 15843	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/476	 (220)	 05/05/2008
	 	 (181)	 05/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 SEBA DIS TICARET NAKLYJAT A.S.
 Fatih Mahallesi Jakacik Caddesi No.23 Samandira 

Kartal - IStanbul, TR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје		Ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 34 	цигари	

(111)	 15842	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/477	 (220)	 05/05/2008
	 	 (181)	 05/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 SEBA DIS TICARET NAKLYJAT A.S.
 Fatih Mahallesi Jakacik Caddesi No.23 Samandira 

Kartal - IStanbul, TR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје		Ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
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(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	34		цигари	

(111)	 15844	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/479	 (220)	 06/05/2008
	 	 (181)	 06/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Chevron Intellectual Property LLC, (a State of 

Delaware, U.S.A. Limited Liability Company)
 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 

94583, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

HAVOLINE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 1 	течности	за	ладење	

(111)	 15846	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/480	 (220)	 06/05/2008
	 	 (181)	 06/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 

KAISHA
 33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

SST

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 12 	 менувачи	 за	 автомобили,	 автомобили,	
автомобилски	каросерии	

(111)	 15957	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/481	 (220)	 06/05/2008
	 	 (181)	 06/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Europapress Holding d.o.o
 Koranska 2  10000 Zagreb, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 16 	 публикации,	 часописи,	 магазини,	 книги	
и	 сите	 видови	 на	 печатени	 производи;	 хартија	
и	 производи	 од	 хартија	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	
другите	класи;	прибор	за	пишување;	фотографии	
кл.	35  огласување	 и	 рекламирање;	 огласување	
и	 рекламирање	 во	 публикации	 вклучително	 и	
публикации	 во	 електронски	 облик;	 изнајмување	
на	 рекламен	 простор,	 објавување	 на	 рекламни	
текстови,	 рекламни	 огласи,	 маркетинг,	
пропагандни	 работи;	 водење	 комерцијални	
работи;	комерцијална	администрација	
кл. 41		објавување	на	текстови,	книги,	публикации,	
часописи	 и	 весници,	 вклучително	 и	 објавување	
преку	глобална	компјутерска	мрежа	во	електронски	
облик,	електронски	публикации;	издавање	книги,	
публикации,	 часописи	и	весници;	обука;	 стручно	
оспособување;	разонода	
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(111)	 15845	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/482	 (220)	 06/05/2008
	 	 (181)	 06/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Нетцетера ДОО Скопје
 Партизански Одреди 72а 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена	и	сива
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9	 	 информатички	 програми	 /снимени/,	
информации	 (апарати	 за	 обработка	 на	
информации),	обработка	на	податоци	(апарати	за	
обработка	на	податоци),	печатачи	за	компјутери,	
процесори	 /централни	 единици	 за	 обработка/,	
сметачи,	сметачи	(помошни	мемории	за	сметачи),	
сметачи	(работни	програми	за	сметачи),	сметачи	
(снимени	програми	за	сметачи),	сметачки	машини,	
тастатура	за	сметачи,	читачи	/информатика/	
кл.	 41	 	 игри	 (услуги	 за	 игри)	 пружени	 он-лине	
/од	 една	 информатичка	 мрежа/,	 организирање	
натпревари,	компјутерски	програми	(инсталирање	
компјутерски	програми),	слободно	време	(услуги	за	
исполнување	на	слободното	време),	организирање	
натпревари	/образование	или	разонода/	
кл.	42 	информатички	страници	(давање	простор	
за	 информатички	 страници),	 информатички	
програми	 (дуплицирање	 на	 информатички	
програми),	информатички	системи	(осмислување	
информатички	системи),	информатички	програми	
(изнајмување	 информатички	 програми),	
изнајмување	 информатички	 програми,	
изнајмување	 	 компјутери,	 изработка	 /конци–
пирање/	 на	 компјутерски	 програми,	 програми	
за	 компјутери	 /софтвери/	 (осовременување	
на	 програми	 за	 компјутери),	 програмирање	
за	 компјутери,	 компјутери	 (изнајмување	 на	
компјутерите),	 компјутери	 (програмирање	
за	 компјутери),	 компјутери	 (советување	 за	
компјутери),	 дуплицирање	 на	 инфорамтички	
програми,	компјутерски	програми	 (одржување	на	
компјутерските	програми),	компјутерски	програми	
/софтвер/	 (изработка	 на	 компјутерски	 програми),	
совети	 за	 компјутери,	веб	страници	 (креирање	и	
одржување	веб	страници	за	други)	

(111)	 15913	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2008/483	 (220)	 07/05/2008
	 	 (181)	 07/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ДПТУ Магнолија-Александар и др. ДОО
 ул. Штипски пат бб. 2300 Кочани, MK		

(540)	

(591)	 виолетова,	розова,	бела	и	сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 	хигиенски	влошки	за	еднократна	употреба	
кл.	35 	услуги	при	продажба		на	мало	и	големо	на	
хигиенски	влошки	

(111)	 15951	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/484	 (220)	 07/05/2008
	 	 (181)	 07/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ДПТУ Магнолија-Александар и др. ДОО
 ул. Штипски пат бб. 2300 Кочани, MK
(540)	

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

кл.	5		хигиенски	влошки	за	еднократна	употреба	
кл.	35 	услуги	при	продажба		на	мало	и	големо	на	
хигиенски	влошки	

(111)	 15950	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/485	 (220)	 07/05/2008
	 	 (181)	 07/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ДПТУ Магнолија-Александар и др. ДОО
 ул. Штипски пат бб. 2300 Кочани, MK
(540)	

MOLFI

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		хигиенски	влошки	за	еднократна	употреба	
кл.	35		услуги	при	продажба		на	мало	и	големо	на	
хигиенски	влошки	
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(111)	 15949	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/486	 (220)	 07/05/2008
	 	 (181)	 07/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ДПТУ Магнолија-Александар и др. ДОО
 ул. Штипски пат бб. 2300 Кочани, MK
(540)	

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

кл.	5 	хигиенски	влошки	за	еднократна	употреба	
кл.	35		услуги	при	продажба		на	мало	и	големо	на	
хигиенски	влошки	

(111)	 15948	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/487	 (220)	 07/05/2008
	 	 (181)	 07/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ДПТУ Магнолија-Александар и др. ДОО
 ул. Штипски пат бб. 2300 Кочани, MK
(540)	

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

кл. 5  хигиенски	влошки	за	еднократна	употреба	
кл.	35		услуги	при	продажба		на	мало	и	големо	на	
хигиенски	влошки	

	

	

(111)	 15947	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/488	 (220)	 07/05/2008
	 	 (181)	 07/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ДПТУ Магнолија-Александар и др. ДОО
 ул. Штипски пат бб. 2300 Кочани, MK
(540)	

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

кл. 5		хигиенски	влошки	за	еднократна	употреба	
кл.	35		услуги	при	продажба		на	мало	и	големо	на	
хигиенски	влошки	

(111)	 15946	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/489	 (220)	 07/05/2008
	 	 (181)	 07/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ДПТУ Магнолија-Александар и др. ДОО
 ул. Штипски пат бб. 2300 Кочани, MK
(540)	

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

кл.	5		хигиенски	влошки	за	еднократна	употреба	
кл.	35		услуги	при	продажба		на	мало	и	големо	на	
хигиенски	влошки	

(111)	 15945	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/490	 (220)	 07/05/2008
	 	 (181)	 07/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ДПТУ Магнолија-Александар и др. ДОО
 ул. Штипски пат бб. 2300 Кочани, MK
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(540)	

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

кл. 5 	хигиенски	влошки	за	еднократна	употреба	
кл.	35 	услуги	при	продажба		на	мало	и	големо	на	
хигиенски	влошки	

(111)	 15944	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/491	 (220)	 07/05/2008
	 	 (181)	 07/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ДПТУ Магнолија-Александар и др. ДОО
 ул. Штипски пат бб. 2300 Кочани, MK
(540)	

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

кл.	5  хигиенски	влошки	за	еднократна	употреба	
кл. 35		услуги	при	продажба		на	мало	и	големо	на	
хигиенски	влошки	

(111)	 15943	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/493	 (220)	 07/05/2008
	 	 (181)	 07/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ДПТУ Магнолија-Александар и др. ДОО
 ул. Штипски пат бб. 2300 Кочани, MK
(540)	

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

кл.	5 	хигиенски	влошки	за	еднократна	употреба	
кл.	35		услуги	при	продажба		на	мало	и	големо	на	
хигиенски	влошки	

(111)	 15942	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/496	 (220)	 07/05/2008
	 	 (181)	 07/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ДПТУ Магнолија-Александар и др. ДОО
 ул. Штипски пат бб. 2300 Кочани, MK
(540)	

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

кл.	5		хигиенски	влошки	за	еднократна	употреба	
кл. 35		услуги	при	продажба		на	мало	и	големо	на	
хигиенски	влошки	

(111)	 16134	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/499	 (220)	 07/05/2008
	 	 (181)	 07/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ДИГИТАЛ СТАР ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Симеон Кавракиров 2/3 Скопје, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ			

бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	
Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
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(510,	511)
кл. 41		образовни	услуги;	подготвување		настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
кл. 44	 	 медицински	 услуги;	 ветеринарни	 услуги;	
хигиенска	нега		и	нега	на	убавината	на	луќето	или	
животните;	услуги	од	областа	на	земјоделството,	
градинарството	и	шумарството	
кл. 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединците	

(111)	 16141	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/500	 (220)	 07/05/2008
	 	 (181)	 07/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Прва Детска Амбасада во Светот Меѓаши
 ул. Коста Новаковиќ бр. 22 а 1000 Скопје , MK
(540)	

ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ 
МЕЃАШИ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл. 41  образовни	услуги;	подготвувањеа	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
кл. 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 ма	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци	

(111)	 16140	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/501	 (220)	 07/05/2008
	 	 (181)	 07/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Прва Детска Амбасада во Светот Меѓаши
 ул. Коста Новаковиќ бр. 22 а 1000 Скопје, MK
(540)	

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

кл.	 35 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	

управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	41		образовни	услуги;	подготвување		настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	 45 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 ма	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци	

(111)	 15914	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2008/503	 (220)	 07/05/2008
	 	 (181)	 07/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(300)	

(732)	 FISIOPHARMA S.R.L. 
Nucleo Industriale 84020 PALOMONTE (SA), IT
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

TRIAMVIRGI

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	фармацевтски	 и	 ветеринарски	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
фармацевтски	производи	

(111)	 15835	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/504	 (220)	 07/05/2008
	 	 (181)	 07/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija 

Vrsac
 Beogradski put bb,  26300 Vrsac, YU
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(591)	 бела	и	портокалова
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3		средства	за	белење	и	други	супстанции	за	
перење,	прпарати	за	чистење,	полирање,	триење	
и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	 етерични	
масла,	 козметички	 производи,	 лисиони	 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	
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кл. 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	

(111)	 15836	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/505	 (220)	 07/05/2008
	 	 (181)	 07/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Deutsche Telekom AG
 Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

ACTIVITY LOG

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9		научни,	наутички	инструменти,	инструменти	
за	 геометарско	 	 премерување,	 фотографски,	
кинематографски,	 оптички	 инструменти,	
инструменти	 за	 мерење,	 сигнализација,	
надгледување,	апарати	и	инструменти	за	спасување	
и	подучување,	апарати	и	инструменти	за	следење,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	струја;	апарати	
за	снимање,	пренос,	процесуирање	и	репродукција	
на	 звук,	 слика	 или	 податоци;	 магнетски	 носачи	
на	 податоци,	 автоматски	 продажни	 машини	 и	
механизми	 за	 апарати	 на	 парички;	 машини	 за	
сметање,	опрема	за	процесуирање	на	податоци	и	
компјутери;	наснимени	и	ненаснимени	носачи	на	
податоци	 (вклучени	 во	 класата	 9);	 компјутерски	
програми	 (сочувани);	 електронски	 наснимени	
подаци	 (даунлодирани);	 електронски	публикации	
(даунлодирани)	
кл.	16		печатарски	работи;	фотографии;	реквизити	
за	 канцеларии	 (освен	 мебел);	 материјали	 за	
настава	и	учење	(освен	апарати)	
кл.	35	 	рекламирање;	бизнис	менаџмент;	бизнис	
администрација;	 прибирање,	 систематизација,	
компилација	и	економска	анализа	на	податоци	и	
информации	 во	 компјутерски	 бази	 на	 податоци;	
услуги	на	продажба	на	мало	(исто	така	по	пат	на	
интернет	 и	 други	 комуникациски	 мрежи),	 се	 во	
врска	со	стоки	од	класите	9	и	16	
кл.	 36 	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	со
недвижности	
кл. 37	 	 градење	 	 згради;	 инсталациони	 сервиси;	
поправки	 и	 одржување	 	 на	 компјутерски	 и	
телекомуникациски	опреми	
кл.	 38 	 телекомуникации;	 новински	 агенции;	
изнајмување	 телекомуникациска	 опрема;	
информации	за	телекомуникации	
кл.	42 	научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
и	 дизајнирање	 врзано	 за	 истото;	 индустриска	
анализа	 и	 услуги	 на	 истражување;	 дизајн	 и	
развој	 на	 компјутерски	 хардвер,	 софтвер	 и	 база	
на	 податоци;	 одржување	 на	 софтвер;	 технички	

консултации;	услуга	на	похранување	електронски	
податоци;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
податоци;	 дизајнирање	 веб	 (web)	 страници	 за	
други	
кл.	 45	 	 лиценцирање	 на	 право	 на	 индустриска	
сопственост	

(111)	 15824	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/506	 (220)	 07/05/2008
	 	 (181)	 07/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Deutsche Telekom AG,
 Friedrich-Ebert-Allee 140,  53113 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

MOBILE INTERNET READY

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9 	научни,	наутички	инструменти,	инструменти	
за	 геометарско	 	 премерување,	 фотографски,	
кинематографски,	 оптички	 инструменти,	
инструменти	 за	 мерење,	 сигнализација,	
надгледување,	апарати	и	инструменти	за	спасување	
и	подучување,	апарати	и	инструменти	за	следење,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	струја;	апарати	
за	снимање,	пренос,	процесуирање	и	репродукција	
на	 звук,	 слика	 или	 податоци;	 магнетски	 носачи	
на	 податоци,	 автоматски	 продажни	 машини	 и	
механизми	 за	 апарати	 на	 парички;	 машини	 за	
сметање,	 опрема	 за	 процесуирање	 на	 податоци	
и	 компјутери;	 наснимени	 и	 ненаснимени	 носачи	
на	податоци	(вклучени	во	класа	9);	 компјутерски	
програми	 (сочувани);	 електронски	 наснимени	
подаци	(даунлодирани);	електронски	публикации	
(даунлодирани)	
кл.	16		печатарски	работи;	фотографии;	реквизити	
за	 канцеларии	 (освен	 мебел);	 материјали	 за	
настава	и	учење	(освен	апарати)	
кл.	35	 	рекламирање;	бизнис	менаџмент;	бизнис	
администрација;	 прибирање,	 систематизација,	
компилација	и	економска	анализа	на	податоци	и	
информации	 во	 компјутерски	 бази	 на	 податоци;	
услуги	на	продажба	на	мало	(исто	така	по	пат	на	
интернет	 и	 други	 комуникациски	 мрежи),	 се	 во	
врска	со	стоки	од	класите	9	и	16	
кл. 36	 	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	со	недвижности	
кл. 37 	 градење	 	 згради;	 инсталациони	 сервиси;	
поправки	 и	 одржување	 	 на	 компјутерски	 и	
телекомуникациски	опреми	
кл.	 38	 	 телекомуникации;	 новински	 агенции;	
изнајмување		телекомуникациска	опрема;	инфор–
мации	за	телекомуникации	
кл.	42  научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
и	 дизајнирање	 врзано	 за	 исто;то	 индустриска	
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анализа	 и	 услуги	 на	 истражување;	 дизајн	 и	
развој	 на	 компјутерски	 хардвер,	 софтвер	 и	 база	
на	 податоци;	 одржување	 на	 софтвер;	 технички	
консултации;	услуга	на	потхранување	електронски	
податоци;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	 на	
податоци;	 дизајнирање	 веб	 (web)	 страници	 за	
други	
кл.	 45	 	 лиценцирање	 на	 право	 на	 индустриска	
сопственост	

(111)	 15825	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/507	 (220)	 07/05/2008
	 	 (181)	 07/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Ashland Licensing and Intellectual Property LLC
 5200 Blazer Parkway Dublin, Ohio 43017, US
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

ALL FLEET

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 1 	 антифриз	и	 средства	 за	ладење	на	авто–
мобилски	мотори	
кл.	4  индустриски	и	автомобилски	моторни	масла,	
масла	 и	 масти	 за	 подмачкување	 и	 хидраулични	
масла	

(111)	 15828	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/508	 (220)	 07/05/2008
	 	 (181)	 07/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Ashland Licensing and Intellectual Property LLC
 5200 Blazer Parkway Dublin, Ohio 43017, US
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

ULTRAMAX

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	1 	 антифриз	 и	 средства	 за	 ладење	 за	 авто–
мобилски	мотори	
кл.	4		индустриски	и	автомобилски	моторни	масла,	
масла	 и	 масти	 за	 подмачкување	 и	 хидраулични	
масла	

(111)	 15826	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/512	 (220)	 08/05/2008
	 	 (181)	 08/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009

(732)	 GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation 
organized and ezisting under the laws of the State 
of Delaware,

 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-
3000, US

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

(540)	

CRUZE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	12  моторни	возила	за	движење	по	земја,	имено	
автомобили,	 спортско	 корисни	 возила	 (SUV),	
камиони,	ванови	(комбиња),	машини	и	структурни	
делови	за	истите	

(111)	 16059	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/513	 (220)	 08/05/2008
	 	 (181)	 08/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Special Protectors Co., Ltd.
 No.67-3, Chien Yu Rd. Ruey Fang Cheng, Taipei 

Country, Taiwan, R.O.C., TW
(740)	 Адвокатско	 друштво	МЕНС	ЛЕГИС	ЧАКМАКОВА		

ул.	8-ма	Ударна	Бригада	бр.	43/3,	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 10		завој	за	бандажирање		колено,	медицински	
и	 хируршки	 апарати	 и	 инструменти,	 завој	 за	
бандажирање	 	 зглобови,	 абдоминални	 појаси,	
завој	 за	 бандажирање	 	 граден	 кош,	 завој	 за	
бандажирање		нога	
кл. 25		облека,	обувки,	капи,	маици,	палта,	горна	
облека,	 чевли,	 ѓонови	 и	 подметки	 за	 чевли,	
влошки	за	обувки,	трикотажа	и	чорапи,	ракавици,	
шарп,	колани	
кл.	28		игри,	штитници	за	лакт	за	спортски	потреби,	
штитници	за	колено	за	спортски	потреби,	штитници	
за	уста	за	спортски	потреби5	штитници	за	зглоб	за	
спортски	потреби,	штатници	за	гради	за	спортски	
потреби,	штитници	за	рамења	за	спортски	потреби,	
штитници	за	врат	за	спортски	потреби,	штитници	
за	прст	за	спортски	потреби,	штитници	за	рака	за	
спортски	 потреби,	 штитници	 за	 бут	 за	 спортски	
потреби,	појаси	за	спортси	потреби,	абдоминални	
појаси	за	спортски	потерби	
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(111)	 15829	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/520	 (220)	 13/05/2008
	 	 (181)	 13/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за угостителство, трговија и услуги 

АМИДОН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 ул. Водњанска бр. 28/2-1, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	 35 	 оглсување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	 36	 	 осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	со	недвижен	
имот	
кл.	43 	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалоци;	
привремено	сместување	

(111)	 15827	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/524	 (220)	 14/05/2008
	 	 (181)	 14/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 EYGN Limited
 One Montague Place East Bay Street, Nassau, 

BS
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	 35	 	 рекламирање;	 услуги	 за	 промоција;	
услуги	 за	 персонално	 работење	 и	 кадрово	
опремување;	 деловен	 менаџмент;	 услуги	 за	
деловно	 советување,	 консултации,	 информации	

и	истражување;	сметководствени,	книговодствени	
и	ревизорски	услуги;	услуги	за	пресметување	на	
даноци	и	консултација;	услуги	за	консултација	за	
деловен	менаџмент	во	областа	на	информатичката	
технологија;	деловно	управување;	обезбедување	
на	 деловни	 информации;	 канцелариско	
работење;	сите	горенаведени	услуги	се	достапни	
и	 електронски	 или	 „online”	 преку	 датотека	 од	
централен	 компјутер	или	преку	интернет;	 услуги	
за	 информации,	 совети	 и	 консултации	 што	 се	
однесуваат	на	горенаведените	услуги	
кл. 36 	 финансиско	 работење;	 услуги	 за	
финансиско	 управување,	 помош,	 совети,	
консултации,	 информации	 и	 истражување;	
услуги	 за	 консултација	 за	 даноци	 и	 царини;	
услуги	 за	 состојби	 на	 инсолвентност;	 услуги	 за	
инвестирање;	 услуги	 за	 проценување;	 услуги	
за	 агенции	 за	 недвижен	 имот	 и	 управување	 со	
недвижен	 имот;	 монетарно	 работење;	 работење	
со	 недвижен	 имот;	 услуги	 штосе	 однесуваат	 на	
недвижен	 имот,	 вклучително	 и	 проценување	 на	
недвижниот	 имот;	 обезбедување	 финансиски	
информации;	 осигурување;	 сите	 горенаведени	
услуги	 се	 достапни	 и	 електронски	 или	 „online”	
преку	 датотека	 од	 централен	 компјутер	 или	
преку	интернет;	услуги	за	информации,	совети	и	
консултации	што	се	однесуваат	на	горенаведените	
услуги	
кл.	45  правни	услуги,	вклучително	и	советодавни	
услуги	 за	 правни	 работи	 и	 даноци	 и	 услуги	
за	 истражување;	 претставување	 други	 лица	
во	 областа	 на	 правото	 и	 даноците;	 услуги	 за	
интелектуална	 сопственост,	 вклучително	 и	
управување	 со	 интелектуалната	 сопственост	 и	
авторските	права;	безбедносни	услуги	за	заштита	
на	имот	и	лица;	лични	и	социјални	услуги	што	ги	
нудат	други	лица	за	потребите	на	поединци;	сите	
горенаведени	 услуги	 се	 достапни	 и	 електронски	
или	„online”	преку	датотека	од	централен	компјутер	
или	 преку	 интернет;	 услуги	 за	 информации,	
совети	 и	 консултации	 кои	 се	 однесуваат	 на	
горенаведените	услуги	

(111)	 15830	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/527	 (220)	 15/05/2008
	 	 (181)	 15/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Unilever N.V.
 Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

REXONA TEENS MUSIC FAN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3 	 сапуни;	 парфимерија,	 етерични	 масла,	
козметики;	 колонски	 води,	 тоалетни	 води,	
парфимирани	 спрееви	 за	 тело;	 масла,	 креми	
и	 лосиони	 за	 кожата;	 пена	 за	 бричење,	 гел	 за	
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бричење,	лосиони	за	пред	и	после	бричење;	талк-
пудра;	препарати	за	капење		и	туширање;	лосиони	
за	коса;	пасти	за	заби;	не-медицински	препарати	за	
миење	на	устата;	дезодоранси;	антипреспиранти	
за	 лична	 употреба;	 не-медицински	 тоалетни	
препарати	

(111)	 15916	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2008/533	 (220)	 16/05/2008
	 	 (181)	 16/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Снежана Лазова-Керим 
 Скопје, ул. Партениј Зографски бр. 61, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

ТHE ACADEMY OF HUMAN UNIVERSAL 
ENERGY AND SPIRITUALITY 

MANKIND - ENLIGHTENMENT - 
LOVE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 35 	 огласување;	водење	на	работење;	упра–
вување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл. 41  образовни	услуги;	подготвување		настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	43 	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалоци;	
привремено	сместување	
кл.	 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци	

(111)	 15917	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2008/534	 (220)	 16/05/2008
	 	 (181)	 16/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Снежана Лазова-Керим 
 Скопје, ул. Партениј Зографски бр. 61, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 златна,	жолта,	кафена,	сина,	зелена,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35  огласување;	водење	на	работење;	упра–
вување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл. 41		образовни	услуги;	подготвување		настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалоци;	
привремено	сместување	
кл.	 45  правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци	

(111)	 16083	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/535	 (220)	 16/05/2008
	 	 (181)	 16/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(300)	 30775618.1/38		20/11/2007		DE
(732)	 Deutsche Telekom AG
 Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

T-POINT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9	 	научни,	наутички,	геодетски,	фотографски,	
кинематографски	и	оптички	апарати	и	инструменти	
како	и	апарати	и	инструменти	за	вагање,	мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција),	 за	 помош	
(спасување)	 и	 за	 обука;	 апарати	 и	 инструменти	
за	управување,	преспојување,	трансформирање,	
акумулирање,	 регулирање	 или	 контролирање	
на	 електрична	 енергија;	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	обработка	и	репродукција	на	звук,	слики	
или	 податоци;	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
автомати	и	механизми	за	автоматски	уреди	што	се	
задвижуваат	со	претходно	уфрлување	на	парички;	
машини	 за	 сметање,	 опрема	 и	 компјутери	 за	
обработка	на	податоци;	снимени	и	ненаснимени	
носачи	 на	 податоци	 (вклучени	 во	 класата	 9);	
компјутерски	 програми	 (сочувани);	 електронски	
снимени	 податоци	 (што	 можат	 да	 се	 превземат,	
даунлодираат);	 електронски	 публикации	 (што	
можат	да	се	превземат,	даунлодираат)	
кл.	35 	огласување,	деловно	управување;	водење		
комерцијални	работи;	собирање	систематизација,	
компилација	и	економска	анализа	на	податоци	и	
информации	 во	 компјутерски	 бази	 на	 податоци;	
услуги	 на	 малопродажба	 (воедно	 по	 пат	 на	
интернет	 и	 останати	 комуникациски	 мрежи),	
врзано	за	стоки	од	класата	9	
кл.	 38 	 телекомуникации;	 новински	 агенции;	
изнајмување	 на	 опрема	 за	 телекомуникации;	
информации	за	телекомуникации	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
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и	 дизајнирање	 врзано	 за	 истото;	 индустриска	
анализа	и	услуги	на	истражување;	дизајн	и	развој	на	
компјутерски	хардвер,	софтвер	и	база	на	податоци;	
одржување	 на	 софтвер;	 технички	 консултации;	
услуги	на	похранување	на	електронски	податоци	;	
изнајмување	на	опрема	за	обработка	на	податоци;	
дизајнирање		веб	страници	за	други	

(111)	 15918	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2008/536	 (220)	 16/05/2008
	 	 (181)	 16/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ЗЛАТЕВСКИ ЉУБИША
 ул. Фазанерија 1, бр. 96, Гостивар, MK
(540)	

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

кл. 32  безалкохолни	пијалоци	

(111)	 15815	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/537	 (220)	 19/05/2008
	 	 (181)	 19/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 General Mills Marketing, Inc. (a Delaware 

Corporation)
 Number One General Mills Blvd. Minneapolis, 

Minnesota 55426, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

HAAGEN - DAZS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29  месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
арено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	за	
јадење;	јогурт,	замрзнат	јогурт	
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;	сладолед,	
замрзнати	слатки	и	сладолед	направени	од	јогурт,	
шербет,	освежителен	пијалок,	 	сладолед	на	ста–
пчиња	 и	 замрзнати	 стапчиња	 јогурт;	 замрзнати	
торти	за	десерт	со	сладолед	
кл. 43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалоци;	
привремено	 сместување;	 услуги	 на	 ресторан	

-	 особено,	 подготвување	 и	 послужување	 на	
сладолед	и	останати	млечни	производи,	сладолед	
торти,	слатки	кафе,	чаеви	и	газирани	пијлоци	за	
конзумирање	во	ресторан	и	за	носење	надвор	од	
него;	услуги	на	продавници	за	сладолед	

(111)	 15958	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/538	 (220)	 19/05/2008
	 	 (181)	 19/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 JAMNICA d.d.
 Getaldiceva 3, HR-10000 Zagreb, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

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

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

(111)	 15911	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2008/539	 (220)	 19/05/2008
	 	 (181)	 19/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 American-Cigarette Company (Overseas) 

Limited
 Zaehlerweg 4, Zug 6300, CH
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

JARDIN SOUS LA NEIGE

(551)	 индивидуална
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(510,	511)
кл.	34		цигари;	тутун;	тутунски	производи;	запалки;	
кибрити;	артикли	за	пушачите	

(111)	 16060	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/541	 (220)	 20/05/2008
	 	 (181)	 20/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 McDonalds Corporation
 One McDonalds Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, 

US
(740)	 Адвокатско	 друштво	МЕНС	ЛЕГИС	ЧАКМАКОВА		

ул.	8-ма	Ударна	Бригада	бр.	43/3,	1000	Скопје
(540)	

I’M LOVIN’ IT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(111)	 15940	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/542	 (220)	 20/05/2008
	 	 (181)	 20/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Koncern za proizvodnju i promet konditorskih 

proizvoda „BAMBI - BANAT” AD
 Bulevar Zorana Dindica br. 8A, Beograd, YU
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

BUNGEE

(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,	
чоколади	

(111)	 15934	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/543	 (220)	 20/05/2008
	 	 (181)	 20/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Фабрика за масло БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ
 ул. Брегалничка бб, 1400 Штип, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

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

кл.	 29	 	 јогурт,	 какао-путер,	 маргарини,	 масла	 за	
јадење,	масти	за	јадење,	млеко,	млечни	напивки	
во	 кои	 преовладува	 млеко,	 млечни	 производи,	
павлак	 (млечни	производи),	 прехрамбени	масти,	
путер,	 сусамово	 масло,	 сирење	 и	 сончоглед	
(масло	од	сончоглед)	за	јадење	

(111)	 15935	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/544	 (220)	 20/05/2008
	 	 (181)	 20/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Фабрика за масло БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ
 ул. Брегалничка бб, 1400 Штип, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	 29	 	 јогурт,	 какао-путер,	 маргарини,	 масла	 за	
јадење,	масти	за	јадење,	млеко,	млечни	напивки	
во	 кои	 преовладува	 млеко,	 млечни	 производи,	
павлак	 (млечни	производи),	 прехрамбени	масти,	
путер,	 сусамово	 масло,	 сирење	 и	 сончоглед	
(масло	од	сончоглед)	за	јадење	

(111)	 15817	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/549	 (220)	 21/05/2008
	 	 (181)	 21/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 NOVARTIS AG
 4002 BASEL, CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

ZAPILUKS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 	фармацевтски	препарати	



Glasnik, 16/3, str. 80-245, juni 2009 Skopje

Trgovski marki

152

15818

(111)	 15818	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/551	 (220)	 21/05/2008
	 	 (181)	 21/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за инжинеринг, проектирање, 

монтажа, производство и трговија КОДИНГ 
ДООЕЛ

 1000 СКОПЈЕ ул. Шарпланинска бб, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	Ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	32		безалкохолен	енергетски	пијалок	

(111)	 15819	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/553	 (220)	 21/05/2008
	 	 (181)	 21/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 NGK SPARK PLUG CO., LTD.
 at 14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City 

467-8525, JP
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

NGK IX

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	7		апарати	за	стартување	и	нивна	опрема	како	
дел	од	мотори	со	внатрешно	согорување	од	сите	
видови,	 имено	 свеќички,	 свеќички	 за	 палење,	
чашки	за	свеќички,	кабли	за	свеќички	и	свеќички	
за	бомбини	

(111)	 15820	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/554	 (220)	 21/05/2008
	 	 (181)	 21/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Litat Import & Export Pte Ltd
 125 Tuas View Square Singapore 63779, SG
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

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

кл.	 29 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	
преработки;	 конзерванси;	 сушено	 и	 варено	
овошје;	 желе;	 џемови;	 овошни	 компоти;	 јајца,	
млеко	и	млечни	производи;	јогурт;	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	 30 	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 тапиока,	 саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	 колач	 и	 слатки,	 лед,	 мед,	 меласа,	 квасец,	
прашок	 за	 печиво;	 сол,	 сенф;	 сирење,	 сосови,	
зачини;	сладолед;	чоколада	и	кечап	
кл.	32 	минерали	и	сода	вода	и	други	безалкохолни	
пијалоци;	 пијалоци	 од	 овошје	 и	 овошни	 сокови;	
сирупи	 и	 други	 препарати	 за	 производство	 на	
пијалоци	

(111)	 15919	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2008/556	 (220)	 22/05/2008
	 	 (181)	 22/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ДПТУ „СОКО” ГОРИЦА ДООЕЛ-Скопје 
 ул. Славка Димкова бр. 67, MK	
(540)	

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

кл.	32  безалкохолни	пијалоци,	пијалоци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалоци	
кл.	 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи	
со	 безалкохолни	 пијалоци,	 пијалоци	 од	 овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалоци	
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(111)	 16132	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/562	 (220)	 23/05/2008
	 	 (181)	 23/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 MICRO - STAR INTERNATIONAL CO., LTD. (a 

corporation incorporated under the laws of 
Taiwan, R.O.C.) 

 No. 69. Li-De Street, Jung - He City, Taipei Hsien, 
Taiwan, R.O.C., TW

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

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(111)	 16133	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/563	 (220)	 23/05/2008
	 	 (181)	 23/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 MICRO - STAR INTERNATIONAL CO., LTD. (a 

corporation incorporated under the laws of 
Taiwan, R.O.C.) 

 No. 69. Li-De Street, Jung - He City, Taipei Hsien, 
Taiwan, R.O.C., TW

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

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9		компјутери;	нотбук	компјутери;	компјутерски	
матични	 плочи;	 компјутерски	 додатни	 картички,	
имено,	 видео	 графички	 адаптер	 картички;	
компјутерски	 сервери;	 компјутерски	 мрежни	

рутери;	слушалки	за	во	уво	и	слушалки	за	на	глава;	
преносни	уреди	 за	 слушање,	имено,	МПЗ	 (МРЗ)	
плеери;	 УСБ	 (USB)	 хабови;	 дигитални	 камери;	
дигитални	видео	диск	драјвери;	дигитални	видео	
рекордери;	 компјутерски	 TFT-LCD	 монитори;	
целуларни	 телефони;	 аудио-видео	 ресивери;	
компјутерски	периферни	уреди,	имено,	тастатури,	
глувче	

(111)	 16131	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/564	 (220)	 23/05/2008
	 	 (181)	 23/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 MICRO - STAR INTERNATIONAL CO., LTD. (a 

corporation incorporated under the laws of 
Taiwan, R.O.C.)

 No. 69. Li-De Street, Jung - He City, Taipei Hsien, 
Taiwan, R.O.C., TW

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

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(111)	 15821	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/567	 (220)	 23/05/2008
	 	 (181)	 23/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Akciju sabiedriba „OLAINFARM”
 Latvijska Republika, LV - 214, Olain, Rupnicu iela 

5, LV
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
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15923

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
лекови	за	медициска	намена;	лекови	за	човекова	
употреба	

(111)	 15923	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2008/568	 (220)	 26/05/2008
	 	 (181)	 26/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт 
Куманово Романовце, MK

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

(540)	

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

кл. 30  кафе	и	замена	за	кафе	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалоци	

(111)	 15823	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/570	 (220)	 26/05/2008
	 	 (181)	 26/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 CORPORACION HABANOS, S.A.
 Avenida 3ra. No.2006 entre 20 y 22, Miramar, 

Playa, Ciudad de La Habana, CU
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 портокалова,	 светло	 кафена,	 кафена,	 темно	
црвена,	црна	и	бела

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 34 	 тутун,	 вклучително	 пури,	 цигари,	
цигарилоси,	 сечен	 тутун	 за	 лули;	 прибор	 за	
пушачи,	вклучително	пепелници,	секачи	за	пури,	
кутии	за	кибрити,	кутии	за	пури;	кибрити	

(111)	 15822	 (151)	 08/04/2009
(210)	 TM		2008/571	 (220)	 26/05/2008
	 	 (181)	 26/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 General Mills Inc. (a Delaware Corporation)
 Number One General Mills Blvd. Minneapolis, 

Minnesota 55426, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

TRIX

(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	

(111)	 16063	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/573	 (220)	 27/05/2008
	 	 (181)	 27/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 TORREX CHIESI PHARMA GMBH
1010 Vienna Gonzagagasse 16/16 , AT
(740)	 ТРЧКОВА	 СЛАВИЦА,	 адвокат	 Ул.	 Мито	

Хаџивасилев	Јасмин	бр.16/28	1000	Скопје
(540)	

BRAMITOB

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 	фармацевтски	 ,	 ветеринарни	 и	 санитарни	
препарати,	диететски	супстанци,	што	се	користат	
во	 медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби,	 средства	 за	 дезинфекција,	 препарати	 за	
уништување	на	штетници,	фунгициди,	хербициди	
кл.	10	 	 медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	 вете–
ринарни	 апарати,	 и	 инструменти,	 вештачки	
екстремитети,	 очи,	 заби,	 ортопедски	 производи,	
хируршки	материјали	за	шиење	
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(111)	 15901	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/583	 (220)	 28/05/2008
	 	 (181)	 28/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 „ТРГОМЕТАЛ” - ДОО СКОПЈЕ
 ул. Александар Македонски бр.5 П. Фах. 498 

1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 бела,	црна,	сина,	светло	сина,	темно	сина,	кафена,	
светло	кафена,	темно	кафена	и	портокалова

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 6  метални	 градежни	 материјални,	 жици,	
обични	метали	
кл.	35  производство	и	трговија	на	мало	и	големо	
со	 метални	 градежни	 материјали.	 жици,	 обични	
метали	

(111)	 15904	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/584	 (220)	 28/05/2008
	 	 (181)	 28/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 „СЕРВИС ЦЕНТАР МАВРОВКА” - ДОО СКОПЈЕ
 ул. Гоце Делчев бб П. Фах. 502 1000 Скопје, 

MK
(540)	

(591)	 бела,	црна,	сина,	светло	сина,	темно	сина,	кафена,	
светло	 кафена,	 темно	 кафена,	 портокалова,	
зелена	и	темно	зелена

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	44		перење	теписи	

	

(111)	 15907	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/585	 (220)	 28/05/2008
	 	 (181)	 28/05/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 „СЕРВИС ЦЕНТАР МАВРОВКА” - ДОО СКОПЈЕ
 ул. Гоце Делчев бб П. Фах. 502 1000 Скопје, 

MK
(540)	

(591)	 бела,	црна,	сина,	светло	сина,	темно	сина,	кафена,	
светло	кафена,	темно	кафена	и	портокалова

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35		услуги	за	паркинг	на	автомобили	
кл.	44		перење	автомобили	

(111)	 15925	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/603	 (220)	 02/06/2008
	 	 (181)	 02/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Јусуф Хаџиу
 ул. Алија Авдовиќ 39/2, с. Сингелиќ 1000 Скопје, 

MK
(540)	

(591)	 црна,	златна,	бела	и	сребрена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32  енергетски	пијалоци	

(111)	 16101	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/605	 (220)	 04/06/2008	

	 (181)	 04/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
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(732)	 CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED
 111 - 113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire 

PA3 4DY, UK
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

LIVE WITH CHIVALRY

(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(111)	 16100	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/606	 (220)	 04/06/2008
	 	 (181)	 04/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED
 111 - 113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire 

PA3 4DY, UK
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

CHIVALRY

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 33 	 алкохолни	 пијалоци;	 жестоки	 алкохолни	
пијалоци;	пијалоци	на	база	на	жестоки	алкохолни	
пијалоци;	 ликери;	 пијалоци	 добиени	 со	
дестилација;	 виски;	 малт	 виски;	 слад	 за	 виски;	
пијалоци	 направени	 од	 виски	 или	 што	 содржат	
виски;	пијалоци	направени	од	малт	виски,	односно	
од	слад	за	виски	или	содржат	малт	виски	односно	
слад	 за	 виски;	 аперитиви;	 коктели;	 „спремни-за-
пиење”	алкохолни	пијалоци	
кл.	 35  услуги	 на/за	 огласување;	 промотивен	
маркетинг;	промотивен

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

(111)	 15981	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2008/638	 (220)	 05/06/2008
	 	 (181)	 05/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за фитнес и други спортски 

активности КИНУСФИТ ДОО Скопје
 ул. Теодосиј Гологанов 39-2/5, MK
(540)	

(591)	 виолетова,	портокалова,	зелена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		витамински	препарати	
кл.	28 	производи	за	гимнастика	и	спорт	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи	
кл.	29 	протеини	за	употреба	на	човекот	
кл.	32  безалкохолни	пијалоци,	пијалоци	од	овошје	
и	овошни	сокови	
кл.	 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	
услуги	 при	 продажба	 на	 мало	 и	 големо	 на	
енергетски	 пијалоци,	 витамини	 и	 минерали,	
протеини	и	диететски	препарати	
кл.	41 	образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности	
кл.	44 	медицински	услуги,	хигиенска	нега	и	нега	
на	убавината	на	луѓето	
кл.	45 	лични	услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	
задоволување	на	потребите	на	поединците	

(111)	 15806	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/642	 (220)	 10/06/2008
	 	 (181)	 10/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Т.Д. ХЕМИКС Благоја ДООЕЛ увоз-извоз
 ул. „Кирил и Методи” бб, 1041 нас. Илинден, 

MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	Ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
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(540)	

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

кл.	3 	детергент	за	рачно	миење	на	сите	видови	
садови	

(111)	 15721	 (151)	 10/04/2009
(210)	 TM		2008/656	 (220)	 12/06/2008
	 	 (181)	 12/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Трговско радиодифузно друштво А2 

ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО 
 ул. Перо Наков бр. 60 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

А2 ТЕЛЕВИЗИЈА

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	38		електронска	пошта,	емитување	телевизиски	
програми,	 изнајмување	 апарати	 за	 пренос	 на	
пораки,	 кабелска	 телевизија,	 комуникации	 по	
пат	на	сметачки	терминали,	новинарски	агенции,	
подвижна	 радио	 телефонија,	 пораки	 (пренос	 на	
пораки),	 пренос	 на	 телефакс	 пораки,	 пренос	 на	
телеграми,	 радиофонски	 емисии,	 радиофонски	
врски,	 радиотехнички	 служби,	 сметач	 (пренос	
на	 пораки	 и	 слики	 со	 сметач),	 телефонски	
служби,	 телефонски	 врски,	 телеграфски	
служби,	 телеграфски	врски,	 телеграми	 (праќање	
телеграми),	 телекс	 служби,	 телевизиски	емисии,	
упатства	 за	 телекомуникации,	 централна	 база	
на	 податоци	 (изнајмување	 време	 за	 пристап	 до	
базите	на	податоци)	
кл. 41  видео	 ленти	 (изјамување	 видео	 ленти),	
видео	 ленти	 (производство	 на	 филмови	 на	
видео	 ленти),	 видео	 ленти	 (снимање	 на	 видео	
ленти),	 дискотеки	 (услуги	 на	 дискотеките),	
забавни	паркови	/циркуси/,	игри	за	пари,	изложби	

(организирање	изложби)	во	културни	или	воспитни	
цели,	изнајмување	радио	и	телевизиски	апарати,	
изнајмување	стадиони,	изнајмување	видео	ленти,	
изложби	 (осигурување	 /набавка/	 на	 простор	
за	 изложби),	 кампови	 за	 летување	 (услуги	 на	
камповите	 за	 летување	 /забава/,	 кино-студио,	
кино	сали	(користење	кино	сали),	киноапаратура	
(изнајмување	 киноапаратура	 и	 прибор),	 клубови	
(услуги	 на	 клубови)	 /забава	 или	 одгледување/,	
книги	 (изнајмување	 книги),	 коцкарници	 /игри/	
(услуги	 на	 коцкарниците),	 конференции	 (орга–
низирање	 и	 водење	 конференции),	 конгреси	
(организирање	и	водење	конгреси),	магнетоскопи	
(изнајмување	 	 магнетоскопи),	 модни	 агенции	
за	 уметници,	 монтажа	 на	 радио	 и	 телевизиски	
програми,	 музејски	 услуги	 /презентација,	
изложби/,	 објавување	 текстови	 /текстови	што	 не	
се	 рекламни/,	 приредби	 (изнајмување	 декор	 за	
приредби),	 приредби	 (одржување	 	 приредби),	
преведувачки	 услуги,	 разговори	 (организирање	
и	 водење	 разговори),	 разонода,	 разонода	 по	
пат	 на	 радио,	 разонода	 по	 пат	 на	 телевизија,	
репортерски	 услуги,	 семинари	 (организирање	 и	
водење	 семинари),	 симпозиуми	 (организирање	
и	 водење	 симпозиуми),	 слободно	 време	 (услуги	
врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	 време),	
студио	за	снимање	(услуги	на	студио	за	снимање),	
театарски	претстави,	тонски	снимки	(изнајмување	
тонски	снимки),	филмови	(изнајмување	филмови)	
кл.	42		авторски	права	(регулирање	на	авторските	
права),	агенции	за	сместувања	/хотели,	пансиони/,	
архитектура,	 инжинеринг,	 инжинерски	 нацрти,	
индустриски	 дизајн,	 индустриско	 обликување,	
изградба	 (изработка	 на	 нацрти	 за	 изградба),	
истражување	 и	 развиток	 на	 нови	 производи	
(трето	 лице),	 изнајмување	 софтвери,	 изработка	
(концепирање)	на	софтвери,	консултации	во	врска	
со	сметачи,	лиценци	за	интелектуална	сопственост	
(отстапување	 на	 лиценци	 за	 интелекгуална	
сопственост),	 модни	 цртачи	 (услуги	 на	 модните	
цртачи),	 оверување	 на	 изворни	 уметнички	 дела,	
разработка	на	технички	проекти,	сметачи	(изнај–
мување	 сметачи),	 сметачи	 (програмирање	 на	
сметачите),	 совети	 за	 градежништво,	 совети	 за	
интелектуална	сопственост,	амбалажа	(услуги	на	
цртачите	на	амбалажа	

(111)	 15804	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/659	 (220)	 16/06/2008
	 	 (181)	 16/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за инжинеринг, проектирање, 

монтажа, производство и трговија КОДИНГ 
ДООЕЛ

 1000 СКОПЈЕ ул. Шарпланинска бб, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје		Ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје



Glasnik, 16/3, str. 80-245, juni 2009 Skopje

Trgovski marki

158

15802

(540)	

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

кл.	30		леден	чај	-	лимон	

(111)	 15802	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/660	 (220)	 16/06/2008
	 	 (181)	 16/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за инжинеринг, проектирање, 

монтажа, производство и трговија КОДИНГ 
ДООЕЛ

 1000 СКОПЈЕ ул. Шарпланинска бб, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје		Ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	30 	леден	чај	-	праска	

(111)	 15805	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/661	 (220)	 16/06/2008
	 	 (181)	 16/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за инжинеринг, проектирање, 

монтажа, производство и трговија КОДИНГ 
ДООЕЛ

 1000 СКОПЈЕ ул. Шарпланинска бб, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје		Ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	32		овошен	сок	-	портокал	

(111)	 15803	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/662	 (220)	 16/06/2008
	 	 (181)	 16/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за инжинеринг, проектирање, 

монтажа, производство и трговија КОДИНГ 
ДООЕЛ

 1000 СКОПЈЕ ул. Шарпланинска бб, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	 Д.О.О.	 Скопје		

Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32		овошен	сок	-	мултивитамин	

(111)	 15838	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/674	 (220)	 16/06/2008
	 	 (181)	 16/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 EMINENT LUGGAGE CORP. a corporation 

Incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.
 No. 40, Chung-Shan 9th Street, Kuei-Jen Hsiang, 

Tainan Hsien, TW
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 18	 	 торби	 за	 патување,	 куфери,	 актен-тшни,	
женски	 торбички	 (што	 се	 продаваат	 празни),	
паричници,	 рачни	 торбички,	 ранци,	 мали	 патни	
торбицки,	ранци	за	планинарење,	спортски	торби	
за	сите	намени	
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(111)	 15839	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/675	 (220)	 16/06/2008
	 	 (181)	 16/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Mars, Incorporated
 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 

US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена	(темни	и	светли	нијанси),	црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 екстракти	
од	месо;	конзервирано,	сушено	и	варено	овошје	
и	 зеленчук;	 јајца;	 млечни	 производи;	 желеа,	
џемови,	 компоти;	 млеко	 и	 млечни	 пијалоци;	
производи	подготвени	за	конзумирање	и	кои	што	
се	 составени	 првенствено	 од	 гореспоменатите	
производи	
кл. 30	 	 кафе	 и	 замена	 за	 кафе;	 чај;	 какао;	
чоколада	 за	 пиење;	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	 саго;	
брашно	 и	 подготовки	 направени	 од	 житарици;	
леб,	 бисквити,	 торти,	 колачи	 (производи	 од	
тесто);	паста;	чоколада	и	слатки;	сладолед;	мраз,	
овошни	сладоледи;	мед,	меласа;	сол,	сенф;	оцет;	
сосови;	сосови	како	мирудии;	мирудии;	производи	
подготвени	за	конзумирање	и	кои	што	се	составени	
од	гореспоменатите	производи	

(111)	 16121	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/679	 (220)	 17/06/2008
	 	 (181)	 17/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за информациони системи ОН.НЕТ 

ДОО СКОПЈЕ
 Партизански одреди бр. 70, ДТЦ Алуминка, 5 

кат, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(111)	 16119	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/680	 (220)	 17/06/2008
	 	 (181)	 17/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за информациони системи ОН.НЕТ 

ДОО СКОПЈЕ
 Партизански одреди бр. 70, ДТЦ Алуминка, 5 

кат, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

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

(111)	 16120	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/681	 (220)	 17/06/2008
	 	 (181)	 17/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за информациони системи ОН.НЕТ 

ДОО СКОПЈЕ
 Партизански одреди бр. 70, ДТЦ Алуминка, 5 

кат, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

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

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

(111)	 16066	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/684	 (220)	 17/06/2008
	 	 (181)	 17/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 COMPAGNIE GERVAIS DANONE
 17 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, FR
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

ЗА	 ОСТВАРУВАЊЕ	 И	 ЗАШТИТА	 НА	
ИНТЕЛЕКТУАЛНА	 СОПСТВЕНОСТ	 СКОПЈЕ		
п.факс:	301,	ул.	29	Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје,	
1000	Скопје

(540)	

BALANCE

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

(111)	 15936	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/688	 (220)	 17/06/2008
	 	 (181)	 17/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 BIOSTAR MICROTECH INT’L CORP.
 2F., NO. 108-2, Min Chuan Rd., Hsin Tien City, 

Taipei Hsien Taiwan, R.O.C., TW
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9	 	монитор	на	течни	кристали	(ЛЦД	монитор)	
за	 компјутер;	 екрани	 за	 проекција	 за	 компјутер;	
тастатура	за	компјутер;	главна	плоча	за	компјутер;	
глувче	за	компјутер;	читачи	на	бар	кодови;	читачи	
на	оптички	знаци;	читачи	на	податоци	за	дигитална	
камера;	 читачи	 на	 кредитни	 картички;	 читачи	
на	 идентификациони	 картички;	 главна	 плоча	 за	
персонален	 компјутер;	 процесорска	 единица	
(CPU);	микропроцесори;	 компјутер;	 куќиште;	ЦД-
ром;	пренослив	персонален	компјутер;	персонален	
компјутер;	 читач	 на	 картички	 за	 компјутер;	
мемориски	 картички	 за	 компјутер;	 мемориски	
картички	 за	 дигитална	 камера;	 матични	 плочи	
за	 компјутер;	 видео	 графичка	 акцелераторска	
картичка;	телевизиска	картичка	

(111)	 15959	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/691	 (220)	 18/06/2008
	 	 (181)	 18/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 JAMNICA d.d.
 Getaldiceva 3, HR-10000 Zagreb, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

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

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

(111)	 15840	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/693	 (220)	 19/06/2008
	 	 (181)	 19/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 VIPHARM S.A.
 11 Przewoznikow Street 03-0691 Warsaw, PL
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

LAMETTA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5  фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
фармацевтски	производи	

(111)	 15841	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/694	 (220)	 19/06/2008
	 	 (181)	 19/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Unilever N.V.
 Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

AXE INSTINCT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3	 	 сапуни;	 парфимерија,	 етерични	 масла,	
козметика;	 колонски	 води,	 тоалетни	 води,	
парфимирани	 спрејеви	 за	 тело;	 масла,	 креми	
и	 лосиони	 за	 кожата;	 пена	 за	 бричење,	 гел	 за	
бричење,	лосиони	за	пред	и	после	бричење;	талк-
пудра;	препарати	за	капење	и	туширање;	лосиони	
за	коса;	пасти	за	заби;	немедицински	препарати	за	
миење	на	устата;	дезодоранси;	антиперспиранти	
за	 лична	 употреба;	 немедицински	 тоалетни	
препарати	
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(111)	 16139	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/699	 (220)	 23/06/2008
	 	 (181)	 23/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Medochemie Ltd. 
 Constantinoupolcos Str.1-10 P.O. Box 1409 

Limassol CY - 3505 , CY
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат		Ул.”Васил	

Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540)	

MOXILEN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 фармацевтски	 ветеринарски	 и	 санитарни	
препарати;	диететски	супстанции	што	се	користат	
во	 медицината;	 храна	 за	 бебиња;	 фластери,	
материјали	за	завои;	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли;	средства	за		дезинфекција;	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	

(111)	 16138	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/700	 (220)	 23/06/2008
	 	 (181)	 23/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Medochemie Ltd. 
 Constantinoupolcos Str.1-10 P.O. Box 1409 

Limassol CY - 3505 , CY
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат		Ул.”Васил	

Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540)	

GYRABLOCK

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 фармацевтски	 ветеринарски	 и	 санитарни	
препарати;	диететски	супстанции	што	се	користат	
во	 медицината;	 храна	 за	 бебиња;	 фластери,	
материјали	за	завои;	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли;	средства	за		дезинфекција;	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	

(111)	 16137	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/702	 (220)	 23/06/2008
	 	 (181)	 23/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Medochemie Ltd. 
 Constantinoupolcos Str.1-10 P.O. Box 1409 

Limassol CY - 3505 , CY
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат	Ул.”Васил	

Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје

(540)	

LAMOTRIX

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 фармацевтски	 ветеринарски	 и	 санитарни	
препарати;	диететски	супстанции	што	се	користат	
во	 медицината;	 храна	 за	 бебиња;	 фластери,	
материјали	за	завои;	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли;	средства	за		дезинфекција;	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	

(111)	 16136	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/703	 (220)	 23/06/2008
	 	 (181)	 23/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Medochemie Ltd. 
 Constantinoupolcos Str.1-10 P.O. Box 1409 

Limassol CY - 3505 , CY
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат		Ул.”Васил	

Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540)	

ARKETIS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5  фармацевтски	 ветеринарски	 и	 санитарни	
препарати;	диететски	супстанции	што	се	користат	
во	 медицината;	 храна	 за	 бебиња;	 фластери,	
материјали	за	завои;	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли;	средства	за		дезинфекција;	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	

(111)	 15915	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2008/708	 (220)	 23/06/2008
	 	 (181)	 23/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

МЕДИА ДОО експорт-импорт
 ул. Митрополит Теодосиj Гологанов 59-1/6-15, 

1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

TOP

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3		сапуни,	парфимерија,	козметички	производи,	
брада	(антисептички	камења	за	бричење	брада),	
брада	 (сапуни	 за	 брада),	 бричење	 (паста	 за	
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ремени	 за	 бричење),	 бричење	 (производи	 за	
бричење),	влакненца	(средства	за	отстранување	
влакненца),	 восок	 за	 отстранување	 влакненца,	
депилатори,	 колонска	 вода,	 стипса	 (камена	
стипса)	 /антисептик/,	 тоалетна	 вода,	 тоалетни	
масла,	тоалетни	млека,	тоалетни	производи	
кл.	8 	жилети,	апарати	за	бричење	 /електрични/,	
брада	 (машини	 за	 стрижење	 брада),	 брич,	
брич	 (навлаки	 за	 брич),	 брич	 (острила	 за	 брич),	
бричење	 (прибор	 за	 бричење),	 влакна	 (апарати	
за	 отстранување	 на	 влакната)	 /електрични	 или	
обични/,	влакна	(пинцети	за	корнање	на	влакната),	
прибор	 за	 бричење,	 прибор	 за	 бричење	 за	
еднократна	употреба	
кл.	21		четки	за	бричење	брада	

(111)	 15937	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/709	 (220)	 23/06/2008
	 	 (181)	 23/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за услуги и промет на големо и мало 

ТРИГЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 Бул. Кочо Рацин бр.20/2, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

TRIGER

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9 	 информатички	 програми,	 мемории	 за	
сметачи,	 менувачи	 на	 дискови	 (информатика),	
монитори	 (програми	 за	 сметачи),	 обработка	 на	
податоци,	 печатачи	 за	 компјутери,	 процесори	
(централни	 единици	 за	 обработка),	 сметачи	
(помошни	мемории	за	сметачи),	сметачи	(работни	
програми	за	сметачи),	сметачи(снимени	програми	
за	сметачи)	
кл.	 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	42 	научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите,	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања,	
проектирање	 и	 развој	 на	 компјутрески	 хардвер	
и	 софтвер,	 издавање	 софтвер,	 изработка	
(концепирање)	 на	 софтвери,	 други	 консултации	
и	 понуда	 на	 софтвер,	 консултации	 во	 врска	 со	
сметачи,	 компјутерски	 хардвер,	 консултации	
во	 врска	 со	 хардвер,	 литографско	 печатење,	
офсет	 печатење,	 печатарство,	 професионална	
ориентација,	 сметачи	 (изнајмување	 сметачи),	
сметачи	 (програмирање	 на	 сметачите),	 стручни	
консултации	 (	 не	 се	 однесуваат	 на	 водење	 на	
работите),	уредување	и	одржување	на	веб	страници.
централна	база	на	податоци	(изнајмување	време	
за	пристап	до	базите	на	податоци),	обработка	на	
податоци,	компјутерски	активности,	архитекгонски	
консултации,	архитектура,	дизајн	

	

(111)	 15850	 (151)	 14/04/2009
(210)	 TM		2008/714	 (220)	 24/06/2008
	 	 (181)	 24/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Koшаркарски клуб „ВАРДАР 2000”
 ул. Трета Македонска бригада бр. 72 1000 

Скопје, MK
(740)	 АГЕНЕЦИЈА	 ЗА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	 СОПСТВЕ–

НОСТ	АРТПИЦК	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		
	 ул.	Јосиф	Јосифовски	Свештарот	бр.39/28,	1000,	

Скопје
(540)	

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

кл. 25 	oблека,	обувки	и	капи	
кл.	35 	 огласување,	водење	на	работење,	упра–
вување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	41 	образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности	

(111)	 15909	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2008/716	 (220)	 25/06/2008
	 	 (181)	 25/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 INKIESS Margot Voss GmbH
 Buckower Damm 30, D-12349 Berlin, DE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

INKIESS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 6 	 каси	за	пари,	 касети	за	пари	и	 куфери	од	
метал	за	транспорт	на	пари	
кл. 9 	 каси	 за	 броење	 пари;	 каси	 за	 пари	 со	
ролжалузини;	каси	за	сортирани	пари;	прибор	за	
каси;	односно	уметоци	за	ковани	пари	и	банкноти	
за	каси	и	фиоки;	уреди	за	пакување	на	метални	
пари;	 уреди	 за	 броење	 на	 запакувани	 пари	
(ролници	 за	 пари);	 уреди	 за	 сортирање	 пари;	
уреди	за	броење	пари;			уреди			за			проверување	
/контролирање	на	пари	
кл. 16 	 таблет	 за	 сортирање	 и	 броење	 пари;	
канцелариски	 артикли	 (освен	 мебел),	 особено	
ормари	и/или	комоди	за	чување	 	и	поставување	
картотека	и	формулари	
кл.	20		пластични	кофери	и	контејнери	за	транспорт	
на	пари	
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(111)	 16062	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/717	 (220)	 25/06/2008
	 	 (181)	 25/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Dunhill Tobacco of London Limited
 1A St.James‘s Street, London,SW1A 1EF, UK
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 34	 	 цигарети,	 цигари,	 цигариљоси	 (тенки	
цигари),	тутун	за	замотување,	тутун	за	луле,	тутун	
и	тутунски	производи	

(111)	 16130	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/718	 (220)	 25/06/2008
	 	 (181)	 25/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 „DJORDANS” OOD
 Otets Paisii Str., No.38 6300 Haskovo , BG
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	18		кожа	и	имитација	на	и	производите	од	нив	
што	 	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 кожа	 од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	 22  	 јажиња,	 канапи,	 мрежи,	 шатори,	 нас–
трешници	 од	 платно,	 надворешни	 навлаки	
за	 автомобили,	 едра,	 вречи	 и	 торби	 што	 не	
се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 материјали	 за	
полнење	 душеци	 (освен	 од	 гума	 и	 пластични	

материи),	сурови	текстилни	влакнести	материи	
кл.	25  облека,	обувки	и	капи	

(111)	 16135	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/724	 (220)	 26/06/2008
	 	 (181)	 26/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Gerd Petrik
 1538 North Casey Key Road Osprey, Florida 

34229, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

RYTMONORM

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	лекови	

(111)	 16105	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/730	 (220)	 27/06/2008
	 	 (181)	 27/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за промет транспорт шпедиција и 

услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел 
увоз-извоз Скопје

 Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)	

(591)	 темно	црвена,	златна	и	портокалова	
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи,	 масла	 за	 јадење	 и	
масти	
кл. 30  кафе,	 чај,	 какао,	шеќер,	 ориз,	 брашно	 и	
производи	од	жито,	леб,	сладолед,	мед,	меласа,	
квасец,	прашок	за	печење,	сол,	сенф,	оцет,	сосови	
(како	мирудии),	мирудии,	мраз	
кл.	39		транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	

(111)	 16107	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/732	 (220)	 27/06/2008
	 	 (181)	 27/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
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16116

(732)	 Друштво за промет транспорт шпедиција и 
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел 
увоз-извоз Скопје

 Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)	

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

кл.	 29  месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи,	 масла	 за	 јадење	 и	
масти	
кл.	30	 	 кафе,	 чај,	 какао,	шеќер,	 ориз,	 брашно	 и	
производи	од	жито,	леб,	сладолед,	мед,	меласа,	
квасец,	прашок	за	печење,	сол,	сенф,	оцет,	сосови	
(како	мирудии),	мирудии,	мраз	
кл.	39 	транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	

(111)	 16117	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/733	 (220)	 27/06/2008
	 	 (181)	 27/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за промет транспорт шпедиција и 

услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел 
увоз-извоз Скопје

 Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)	

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

кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи,	 масла	 за	 јадење	 и	
масти	
кл.	30	 	 кафе,	 чај,	 какао,	шеќер,	 ориз,	 брашно	 и	
производи	од	жито,	леб,	сладолед,	мед,	меласа,	
квасец,	прашок	за	печење,	сол,	сенф,	оцет,	сосови	
(како	мирудии),	мирудии,	мраз	
кл.	39		транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	

(111)	 16112	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/735	 (220)	 27/06/2008
	 	 (181)	 27/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009	

(732)	 Друштво за промет транспорт шпедиција и 
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел 
увоз-извоз Скопје

 Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)	

(591)	 црвена	и	жолто-златна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи,	 масла	 за	 јадење	 и	
масти	
кл.	30 	 кафе,	 чај,	 какао,	шеќер,	 ориз,	 брашно	 и	
производи	од	жито,	леб,	сладолед,	мед,	меласа,	
квасец,	прашок	за	печење,	сол,	сенф,	оцет,	сосови	
(како	мирудии),	мирудии,	мраз	
кл.	39 	транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	

(111)	 16116	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/737	 (220)	 27/06/2008
	 	 (181)	 27/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за промет транспорт шпедиција и 

услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел 
увоз-извоз Скопје

 Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)	

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

кл.	 29 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи,	 масла	 за	 јадење	 и	
масти	
кл.	30 	 кафе,	 чај,	 какао,	шеќер,	 ориз,	 брашно	 и	
производи	од	жито,	леб,	сладолед,	мед,	меласа,	
квасец,	прашок	за	печење,	сол,	сенф,	оцет,	сосови	
(како	мирудии),	мирудии,	мраз	
кл.	39		транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	
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(111)	 16111	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/738	 (220)	 27/06/2008
	 	 (181)	 27/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за промет транспорт шпедиција и 

услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел 
увоз-извоз Скопје

 Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)	

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

кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	 компоти,	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи,	 масла	 за	 јадење	 и	
масти	
кл.	 30	 	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 брашно	 и	
производи	од	жито,	леб,	сладолед,	мед,	меласа,	
квасец,	прашок	за	печење,	сол,	сенф,	оцет,	сосови	
(како	мирудии),	мирудии,	мраз	
кл.	39		транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	

(111)	 16114	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/740	 (220)	 27/06/2008
	 	 (181)	 27/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за промет транспорт шпедиција и 

услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел 
увоз-извоз Скопје

 Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)	

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

кл. 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	 компоти,	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи,	 масла	 за	 јадење	 и	
масти	
кл.	 30	 	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 брашно	 и	
производи	од	жито,	леб,	сладолед,	мед,	меласа,	
квасец,	прашок	за	печење,	сол,	сенф,	оцет,	сосови	
(како	мирудии),	мирудии,	мраз	
кл.	39  транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	

(111)	 16115	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/741	 (220)	 27/06/2008
	 	 (181)	 27/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за промет транспорт шпедиција и 

услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел 
увоз-извоз Скопје

 Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)	

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

кл. 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи,	 масла	 за	 јадење	 и	
масти	
кл. 30	 	 кафе,	 чај,	 какао,	шеќер,	 ориз,	 брашно	 и	
производи	од	жито,	леб,	сладолед,	мед,	меласа,	
квасец,	прашок	за	печење,	сол,	сенф,	оцет,	сосови	
(како	мирудии),	мирудии,	мраз	
кл.	39		транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	

(111)	 16118	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/742	 (220)	 27/06/2008
	 	 (181)	 27/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за промет транспорт шпедиција и 

услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел 
увоз-извоз Скопје

 Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)	

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

кл.	 29 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи,	 масла	 за	 јадење	 и	
масти	
кл. 30  кафе,	 чај,	 какао,	шеќер,	 ориз,	 брашно	 и	
производи	од	жито,	леб,	сладолед,	мед,	меласа,	
квасец,	прашок	за	печење,	сол,	сенф,	оцет,	сосови	
(како	мирудии),	мирудии,	мраз	
кл.	39		транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	
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16109

(111)	 16113	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/743	 (220)	 27/06/2008
	 	 (181)	 27/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за промет транспорт шпедиција и 

услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел 
увоз-извоз Скопје

 Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)	

(591)	 кафена,	темно-светла		бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29 	месо,	 риба,	живина	и	дивеч,	месни	пре–
работки,	 конзервирано,	 сушено	и	варено	овошје	
и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	јајца,	млеко	и	
млечни	производи,	масла	за	јадење	и	масти	
кл. 30 	 кафе,	 чај,	 какао,	шеќер,	 ориз,	 брашно	 и	
производи	од	жито,	леб,	сладолед,	мед,	меласа,	
квасец,	прашок	за	печење,	сол,	сенф,	оцет,	сосови	
(како	мирудии),	мирудии,	мраз	
кл. 39  транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	

(111)	 16106	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/746	 (220)	 27/06/2008
	 	 (181)	 27/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за промет транспорт шпедиција и 

услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел 
увоз-извоз Скопје

 Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)	

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

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

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

(111)	 16110	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/748	 (220)	 27/06/2008
	 	 (181)	 27/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за промет транспорт шпедиција и 

услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел 
увоз-извоз Скопје

 Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)	

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

кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи,	 масла	 за	 јадење	 и	
масти	
кл. 30 	 кафе,	 чај,	 какао,	шеќер,	 ориз,	 брашно	 и	
производи	од	жито,	леб,	сладолед,	мед,	меласа,	
квасец,	прашок	за	печење,	сол,	сенф,	оцет,	сосови	
(како	мирудии),	мирудии,	мраз	
кл. 39 	транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	

(111)	 16109	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/749	 (220)	 27/06/2008
	 	 (181)	 27/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за промет транспорт шпедиција и 

услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел 
увоз-извоз Скопје

 Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)	

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

кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи,	 масла	 за	 јадење	 и	
масти	
кл.	30	 	 кафе,	 чај,	 какао,	шеќер,	 ориз,	 брашно	 и	
производи	од	жито,	леб,	сладолед,	мед,	меласа,	
квасец,	прашок	за	печење,	сол,	сенф,	оцет,	сосови	
(како	мирудии),	мирудии,	мраз	
кл.	39 	транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	
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(111)	 16108	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/750	 (220)	 27/06/2008
	 	 (181)	 27/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за промет транспорт шпедиција и 

услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел 
увоз-извоз Скопје

 Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)	

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

кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	 компоти,	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи,	 масла	 за	 јадење	 и	
масти	
кл.	 30 	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 брашно	 и	
производи	од	жито,	леб,	сладолед,	мед,	меласа,	
квасец,	прашок	за	печење,	сол,	сенф,	оцет,	сосови	
(како	мирудии),	мирудии,	мраз	
кл.	39 	транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	

(111)	 16067	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/752	 (220)	 30/06/2008
	 	 (181)	 30/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Motorola,Inc., a Delaware corporation
 1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,IL 60196, 

US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

MOTODEXT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9	 	 телефони,	 мобилни	 телефони,	 двосмерни	
радио	 уреди,	 радио	 примо-предаватели,	 лични	
дигитални	 потсетници,	 преносиви	 аудио	и	 видео	
плеери,	уреди	за	електронски	пораки,	рачни	уреди	
за	игри,	електронски	 камери,	особено	дигитални	
камери,	 видео	 камери;	 компјутерски	 софтвер	 за	
електронско	трговско	работење	што	му	овозможува	
на	 корисникот	 безбедно	 да	 праќа	 нарачки	 и	

да	 врши	 исплата	 во	 областа	 на	 електронските	
деловни	трансакции	преку	глобална	компјутерска	
мрежа,	 телекомуникациска	 мрежа	 или	 бежични	
сигнали	кои	се	генерираат	со	телекомуникациска	
опрема	 вклучително	 радио	 модеми;	 единици	 за	
глобално	 позиционирање,	 батерии,	 полначи	 за	
батерии	и	адаптери	за	напон	
кл.	 38	 	 услуги	 на	 безжична	 телефонија	 и	 елек–
тронски	пренос	на	податоци	и	документи	по	пат	
на	комуникациски	мрежи	и	глобални	компјутерски	
мрежи	

(111)	 16068	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/753	 (220)	 30/06/2008
	 	 (181)	 30/06/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Motorola,Inc., a Delaware corporation
 1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,IL 60196, 

US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

MOTOZINE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9 	 телефони,	мобилни	 телефони,	двосмерни	
радио	 уреди,	 радио	 примо-предаватели,	 лични	
дигитални	потсетници,	преносиви	аудио	и	видео	
плеери,	 уреди	 за	 електронски	 пораки,	 рачни	
уреди	 за	 игри,	 електронски	 камери,	 особено	
дигитални	 камери,	 видео	 камери;	 компјутерски	
софтвер	 за	 електронско	 трговско	 работење	
што	 му	 овозможува	 на	 корисникот	 безбедно	 да	
праќа	 нарачки	 и	 да	 врши	 исплата	 во	 областа	
на	 електронските	 деловни	 трансакции	 преку	
глобална	компјутерска	мрежа,	телекомуникациска	
мрежа	или	бежични	сигнали	кои	се	генерираат	со	
телекомуникациска	 опрема	 вклучително	 радио	
модеми;	 единици	 за	 глобално	 позиционирање,	
батерии,	полначи	за	батерии	и	адаптери	за	напон	
кл.	 38	 	 услуги	 на	 безжична	 телефонија	 и	
електронски	 пренос	 на	 податоци	 и	 документи	
по	 пат	 на	 комуникациски	 мрежи	 и	 глобални	
компјутерски	мрежи	
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16087

(111)	 16051	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/765	 (220)	 02/07/2008
	 	 (181)	 02/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Makhteshim Chemical Works Ltd.
 P.O.Box 60, Industrial Zone, 84100 Beer Sheva, 

IL
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

MOSQUIRON

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	инсектициди	и	пестициди	освен	за	употреба	
во	земјоделието	

(111)	 15864	 (151)	 24/04/2009
(210)	 TM		2008/766	 (220)	 02/07/2008
	 	 (181)	 02/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 NOVARTIS AG
 4002 BASEL, CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

CARDOGREL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	препарати	

	

	

(111)	 16052	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/767	 (220)	 02/07/2008
	 	 (181)	 02/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Converse Inc. 
 One High Street North Andover, Massachusette 

01845, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	18 	кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	што	не	се	опфатени	со	другите	класи;	кожа	од	
животни;	куфери	и	патни	торби;	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење;	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	25 	облека,	обувки	и	капи	

(111)	 16087	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/768	 (220)	 02/07/2008
	 	 (181)	 02/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 MEGGLE AG
 Megglestrasse 6-12,  83512  Wasserburg, DE
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 29 	 млеко	 и	 млечни	 производи,	 особено	
пијалоци	на	база	на	сирутка,	со	или	без	додаток	
на	овошје	
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15982

(111)	 15982	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/770	 (220)	 02/07/2008
	 	 (181)	 02/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за производство, промет и услуги 

АНИЦ-СИСТЕМИ увоз-извоз ДОО Скопје
 ул. Максим Горки бр. 11/3, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат		ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
(540)	

(591)	 златна	и	виолетова
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	38		телекомуникации	

(111)	 16091	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/771	 (220)	 02/07/2008
	 	 (181)	 02/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Трговско радиодифузно друштво А2 

ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО 
 ул. Перо Наков бр. 60 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 38 	електронска	пошта,	емитување	телевизиски	
програми,	 изнајмување	 апарати	 за	 пренос	 на	
пораки,	 кабелска	 телевизија,	 комуникации	 по	
пат	на	сметачки	терминали,	новинарски	агенции,	
подвижна	 радио	 телефонија,	 пораки	 (пренос	 на	
пораки),	 пренос	 на	 телефакс	 пораки,	 пренос	 на	

телеграми,	 радиофонски	 емисии,	 радиофонски	
врски,	 радиотехнички	 служби,	 сметач	 (пренос	
на	 пораки	 и	 слики	 со	 сметач),	 телефонски	
служби,	 телефонски	 врски,	 телеграфски	
служби,	 телеграфски	врски,	 телеграми	 (праќање	
телеграми),	 телекс	 служби,	 телевизиски	емисии,	
упатства	 за	 телекомуникации,	 централна	 база	
на	 податоци	 (изнајмување	 време	 за	 пристап	 до	
базите	на	податоци)	
кл.	 41 	 видео	 ленти	 (изјамување	 видео	 ленти),	
видео	 ленти	 (производство	 филмови	 на	 видео	
ленти),	 видео	 ленти	 (снимање	 видео	 ленти),	
дискотеки	 (услуги	 на	 дискотеките),	 забавни	
паркови	 /циркуси/,	 игри	 за	 пари,	 изложби	
(организирање	изложби)	во	културни	или	воспитни	
цели,	изнајмување	радио	и	телевизиски	апарати,	
изнајмување	стадиони,	изнајмување	видео	ленти,	
изложби	 (осигурување	 /набавка/	 на	 простор	
за	 изложби),	 кампови	 за	 летување	 (услуги	 на	
камповите	 за	 летување	 /забава/,	 кино-студио,	
кино	сали	(користење	кино	сали),	киноапаратура	
(изнајмување	 киноапаратура	 и	 прибор),	 клубови	
(услуги	 на	 клубови)	 /забава	 или	 одгледување/,	
книги	 (изнајмување	 книги),	 коцкарници	 /игри/	
(услуги	 на	 коцкарниците),	 конференции	 (орга–
низирање	 и	 водење	 конференции),	 конгреси	
(организирање	и	водење	конгреси),	магнетоскопи	
(изнајмување	 магнетоскопи),	 модни	 агенции	
за	 уметници,	 монтажа	 на	 радио	 и	 телевизиски	
програми,	музејски	услуги	/презентација,	изложби/,	
објавување	 текстови	 /што	 не	 се	 рекламни/,	
приредби	 (изнајмување	 декор	 за	 приредби),	
приредби	 (одржување	 приредби),	 преведувачки	
услуги,	 разговори	 (организирање	 и	 водење	
разговори),	разонода,	разонода	по	пат	на	радио,	
разонода	 по	 пат	 на	 телевизија,	 репортерски	
услуги,	 семинари	 (организирање	 и	 водење	
семинари),	симпозиуми	(организирање	и	водење	
симпозиуми),	 слободно	 време	 (услуги	 врзани	 за	
исполнување	 на	 слободното	 време	 ),	 студио	 за	
снимање	(услуги	на	студио	за	снимање),	театарски	
претстави,	 тонски	 снимки	 (изнајмување	 тонски	
снимки),	филмови	(изнајмување	филмови)	
кл. 42	 	 авторски	права	 (регулирање	на	авторски	
права),	агенции	за	сместувања	/хотели,	пансиони/,	
архитектура,	 инжинеринг,	 инжинерски	 нацрти,	
индустриски	 дизајн,	 индустриско	 обликување,	
изградба	 (изработка	 на	 нацрти	 за	 изградба),	
истражување	 и	 развиток	 на	 нови	 производи	
(трето	 лице),	 изнајмување	 софтвери,	 изработка	
(концепирање)	на	софтвери,	консултации	во	врска	
со	сметачи,	лиценци	за	интелектуална	сопственост	
(отстапување	 на	 лиценци	 за	 интелектуална	
сопственост),	 модни	 цртачи	 (услуги	 на	 модните	
цртачи),	 оверување	 на	 изворни	 уметнички	
дела,	 разработка	 на	 технички	 проекти,	 сметачи	
(изнајмување	 сметачи),	 сметачи	 програмирање	
на	смеачите)	совети	за	градежништво,	совети	за	
интелектуална	сопственост,	амбалажа	(услуги	на	
цртачите	на	амбалажа)	
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15868

(111)	 16090	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/772	 (220)	 02/07/2008
	 	 (181)	 02/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Трговско радиодифузно друштво А2 

ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО 
 ул. Перо Наков бр. 60 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	38		елекгронска	пошта,	емитување	телевизиски	
програми,	 изнајмување	 апарати	 за	 пренос	 на	
пораки,	 кабелска	 телевизија,	 комуникации	 по	
пат	на	сметачки	терминали,	новинарски	агенции,	
подвижна	 радио	 телефонија,	 пораки	 (пренос	 на	
пораки),	 пренос	 на	 телефакс	 пораки,	 пренос	 на	
телеграми,	 радиофонски	 емисии,	 радиофонски	
врски,	 радиотехнички	 служби,	 сметач	 (пренос	
на	 пораки	 и	 слики	 со	 сметач),	 телефонски	
служби,	 телефонски	 врски,	 телеграфски	
служби,	 телеграфски	врски,	 телеграми	 (праќање	
телеграми),	 телекс	 служби,	 телевизиски	емисии,	
упатства	 за	 телекомуникации,	 централна	 база	
на	 податоци	 (изнајмување	 време	 за	 пристап	 до	
базите	на	податоци)	
кл.	 41	 	 видео	 ленти	 (изјамување	 видео	 ленти),	
видео	 ленти	 (производство	 филмови	 на	 видео	
ленти),	 видео	 ленти	 (снимање	 видео	 ленти),	
дискотеки	 (услуги	 на	 дискотеките),	 забавни	
паркови	 /циркуси/,	 игри	 за	 пари,	 изложби	
(организирање	изложби)	во	културни	или	воспитни	
цели,	изнајмување	радио	и	телевизиски	апарати,	
изнајмување	стадиони,	изнајмување	видео	ленти,	
изложби	 (осигурување	 /набавка/	 на	 простор	
за	 изложби),	 кампови	 за	 летување	 (услуги	 на	
камповите	 за	 летување	 /забава/,	 кино-студио,	
кино	сали	(користење	кино	сали),	киноапаратура	
(изнајмување	 киноапаратура	 и	 прибор),	 клубови	
(услуги	 на	 клубови)	 /забава	 или	 одгледување/,	
книги	 (изнајмување	 книги),	 коцкарници	 /игри/	
(услуги	на	коцкарниците),	конференции	(органи–
зирање	 и	 водење	 конференции),	 конгреси	
(организирање	и	водење	конгреси),	магнетоскопи	
(изнајмување	 магнетоскопи),	 модни	 агенции	
за	 уметници,	 монтажа	 на	 радио	 и	 телевизиски	
програми,	музејски	услуги	/презентација,	изложби/,	
објавување	 текстови	 /што	 не	 се	 рекламни/,	
приредби	 (изнајмување	 декор	 за	 приредби),	
приредби	 (одржување	 приредби),	 преведувачки	
услуги,	 разговори	 (организирање	 и	 водење	
разговори),	разонода,	разонода	по	пат	на	радио,	

разонода	 по	 пат	 на	 телевизија,	 репортерски	
услуги,	 семинари	 (организирање	 и	 водење	
семинари),	симпозиуми	(организирање	и	водење	
симпозиуми),	 слободно	 време	 (услуги	 врзани	 за	
исполнување	 на	 слободното	 време	 ),	 студио	 за	
снимање	(услуги	на	студио	за	снимање),	театарски	
претстави,	 тонски	 снимки	 (изнајмување	 тонски	
снимки),	филмови	(изнајмување	филмови)	
кл. 42 	 авторски	права	 (регулирање	на	авторски	
права),	агенции	за	сместувања	/хотели,	пансиони/,	
архитектура,	 инжинеринг,	 инжинерски	 нацрти,	
индустриски	 дизајн,	 индустриско	 обликување,	
изградба	 (изработка	 на	 нацрти	 за	 изградба),	
истражување	 и	 развиток	 на	 нови	 производи	
(трето	 лице),	 изнајмување	 софтвери,	 изработка	
(концепирање)	на	софтвери,	консултации	во	врска	
со	сметачи,	лиценци	за	интелектуална	сопственост	
(отстапување	 на	 лиценци	 за	 интелектуална	
сопственост),	 модни	 цртачи	 (услуги	 на	 модните	
цртачи),	 оверување	 на	 изворни	 уметнички	
дела,	 разработка	 на	 технички	 проекти,	 сметачи	
(изнајмување	 сметачи),	 сметачи	 програмирање	
на	смеачите)	совети	за	градежништво,	совети	за	
интелектуална	сопственост,	амбалажа	(услуги	на	
цртачите	на	амбалажа)	

(111)	 15902	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/775	 (220)	 03/07/2008
	 	 (181)	 03/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 PPG Industries Ohio, Inc.
 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 

US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

QUICKLINE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	2 	состави	за	преслекување	во	вид	на	боја	

(111)	 15868	 (151)	 24/04/2009
(210)	 TM		2008/780	 (220)	 03/07/2008
	 	 (181)	 03/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 

A corporation organized and existing under the 
laws of China

 36 Macheng Road, Xihu District, Hangzhou, CN
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	
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15885

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9		aпарати	за	обработка	на	податоци;	чипови;	
електронски	 огласни	 плочи;	 видео	 телефони;	
инсталации	 за	 заштита	 од	 кражби,	 електронски;	
видеокамери;	 пожарникарски	 пумпи;	 кабли,	
електрични;	 апарати	 за	 бележење	 далечина;	
апарати	за	фотографирање;	апарати	за	сигурност	
на	 железничкиот	 сообраќај;	 високонапонски	
батерии;	 радиолошки	 екрани	 за	 индустриски	
цели;	 фототелеграфски	 апарати;	 потсетници	
(електронски)	

(111)	 15885	 (151)	 24/04/2009
(210)	 TM		2008/781	 (220)	 04/07/2008
	 	 (181)	 04/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ALDO GROUP INTERNATIONAL AG
 Lindenstrasse 8 CH-6340 Baar , CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	 18 	 торби,	 багаж,	 куфери	 ,	 патни	 торби,	
папки,	 кеси,	 рачни	 торби	 за	 пазарење,	 големи	
цилиндрични	торби,	торби	за	обувки,	ранци,	торби	
за	одела,	футроли	за	пасоши,	футроли	за	прибор	
за	пишување,	рачни	торбички,	чанти,	торбички	за	
монети,	футроли	за	клучеви,	актен	ташни,	актовки,	
футроли	за	кредитни	картички,	чадори	
кл.	25		обувки,	кожни	јакни	
кл. 35	 	 здружување	 на	 производите,	 за	 добивка	
на	 другите,	 на	 разни	 производи,	 овозможувајќи	
клиентите	 соодветно	 да	 ги	 видат	 и	 набават	
тие	 производи	 во	 малопродажни	 продавници	
за	 обувки	 и/или	 ацесоари	 и/или	 багаж	 или	 од	
стоковна	 куќа,	 или	 од	 каталог	 за	 обувки	 и/или	
ацесоари	 и/или	 багаж	 по	 пошта	 или	 преку	
телекомуникации	или	преку	интернет	веб	страна	
специјализирана	 за	 маркетинг	 на	 обувки	 и/или	
ацесоари	 и/или	 багаж	 и	 торби;	 компилација	 од	
адресари,	провизија	од	информациите	во	врска	со	
сите	од	 горенаведените	производи;	операции	на	
малопродажните	 продавници	 или	 на	 стоковните	
куќи	 со	 продавници	 за	 машки,	 женски	 и	 детски	
обувки,	 ацесоари	 за	 обувки,	 производи	 за	 нега	
на	обувки,	кожна	обувка,	модни	ацесоари,	багаж,	
рачни	торби,	паричници	

	

	

(111)	 15866	 (151)	 24/04/2009
(210)	 TM		2008/785	 (220)	 04/07/2008
	 	 (181)	 04/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Dunhill Tobacco of London Limited
 1A St.James‘s Street, London,SW1A 1EF, UK
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(591)	 сива,	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	34		цигари;	тутун;	тутунски	производи;	запалки;	
кибрит;	артикли	за	пушачите	

(111)	 15867	 (151)	 24/04/2009
(210)	 TM		2008/790	 (220)	 08/07/2008
	 	 (181)	 08/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за преработка на кафе и трговија на 

големо и мало РИО ДООЕЛ
  ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје,  , MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	жолта,	светло	и	темно	кафена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30		кафе	
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(111)	 15967	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/791	 (220)	 08/07/2008
	 	 (181)	 08/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ДПТУ Интершик професионал-дооел
 ул. „Франклин Рузлвелт” 63а, Скопје, MK
(540)	

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

кл.	 3  козметички	 производи,	 лосиони	 за	 коса,	
препарати	за	нега,	парфимерија,	етрични	масла	

(111)	 15922	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2008/792	 (220)	 08/07/2008
	 	 (181)	 08/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ДТПУ ПРОМЕДИКА ДОО СКОПЈЕ
 Ул. Мито Хаџивасилев Јасминбр. 50/1-5, 1000 

Скопје, MK
(540)	

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

кл.	5 	фармацевтски	производи	(лекови,	помошни	
лековите	средства	и	медицински	помагала)	
кл.	 10 	 хирушки,	 медицински,	 забарски	 и	
ветеринарни	апарати	и	инструменти,	ортопедски	
производи	
кл. 35  трговија	на	големо	и	мало	со	медицински,	
фармацевтски,	 стоматолошки	 и	 заботехнички	 и	
ветеринарни	производи	

(111)	 16017	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/793	 (220)	 08/07/2008
	 	 (181)	 08/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Asco Group Limited
 Chancery Court, The Mall, Freeport, BS
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	18 	 кожа,	имитации	на	 кожа,	производите	од	
тие	 материјали	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	
класи;	животински	кожи,	крзна;	торби,	рачни	торби,	
торбички;	 ранци,	 ученички	 торби,	 портфолија,	
аташеи;	 паричници,	 акг	 ташни,	 ковчези,	 куфери,	
патни	 торби;	 ранци,	 вреќасти	 торби,	 спортски	
торби;	 чадори,	 чадори	 за	 сонце	 и	 стапови	
за	 одење;	 камшици	 и	 седларско	 ременарски	
производи	
кл.	 25	 	 обувки;	 облека	 (освен	 долна	 облека	 и	
облека	за	спиење),	спортска	облека,	сите	видови	
чорапи;	покривала	за	глава	

(111)	 15887	 (151)	 24/04/2009
(210)	 TM		2008/796	 (220)	 08/07/2008
	 	 (181)	 08/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 KAYABA INDUSTRY CO., LTD. (KAYABA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA), a Japanese Corporation
 WORLD TRADE CENTER BLDG., 4-1, 

HAMAMATSU-CHO, 2-CHOME, MINATO-KU, 
TOKYO, JP

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

(540)	

K A Y A B A

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 4 	минерални	масла	и	масти	 за	индустриски	
намени	 (не	 за	 горива);	 не-минерални	 масла	 и	
масти	за	индустриски	намени	(не	за	горива)	

(111)	 15886	 (151)	 24/04/2009
(210)	 TM		2008/797	 (220)	 08/07/2008
	 	 (181)	 08/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 KAYABA INDUSTRY CO., LTD. (KAYABA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA), a Japanese Corporation
 WORLD TRADE CENTER BLDG., 4-1, 

HAMAMATSU-CHO, 2-CHOME, MINATO-KU, 
TOKYO, JP

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

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	4	 	минерални	масла	и	масти	 за	индустриски	
намени	 (не	се	 за	 гориво);	 неминерални	масла	и	
масти	за	индустриски	намени	(не	се	за	гориво)	

15886
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(111)	 15870	 (151)	 24/04/2009
(210)	 TM		2008/798	 (220)	 09/07/2008
	 	 (181)	 09/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Wrangler Apparel Corp.
 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	25		облека,	обувки	и	капи	

(111)	 16095	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/799	 (220)	 10/07/2008
	 	 (181)	 10/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Berlin-Chemie AG Menarini Group
 Glienicker Weg 125 D 12489 Berlin, DE
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

FLOSIN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(111)	 16094	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/801	 (220)	 10/07/2008
	 	 (181)	 10/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Berlin-Chemie AG Menarini Group
 Glienicker Weg 125 D 12489 Berlin, DE
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје

(540)	

SIOFOR

(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(111)	 16093	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/802	 (220)	 10/07/2008
	 	 (181)	 10/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Berlin-Chemie AG Menarini Group
 Glienicker Weg 125 D 12489 Berlin, DE
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

ESPUMISAN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(111)	 16088	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/803	 (220)	 10/07/2008
	 	 (181)	 10/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Berlin-Chemie AG Menarini Group
 Glienicker Weg 125 D 12489 Berlin, DE
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

NEBILET

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5  фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	

15870
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медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за		дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	

(111)	 15875	 (151)	 24/04/2009
(210)	 TM		2008/806	 (220)	 10/07/2008
	 	 (181)	 10/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(300)	 006846612		18/04/2008		EM
(732)	 British American Tobacco (Brands) Inc.
 2711 Centerville Road, Suite 300, Willmington, 

Delaware 19808, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(591)	 бела,	сина	и	сите	нијанси	на	сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 34 	цигари;	тутун;	тутунски	производи;	запалки;	
кибрити;	артикли	за	пушачите	

(111)	 15876	 (151)	 24/04/2009
(210)	 TM		2008/807	 (220)	 10/07/2008
	 	 (181)	 10/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(300)	 006846588		18/04/2008		EM
(732)	 British American Tobacco (Brands) Inc.
 2711 Centerville Road, Suite 300, Willmington, 

Delaware 19808, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(540)	

(591)	 бела,	црвена,	нијанси	на	портокалова	(ќилибар)	и	
сива

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	34  цигари;	тутун;	тутунски	производи;	запалки;	
кибрити;	артикли	пушачи	

(111)	 15877	 (151)	 24/04/2009
(210)	 TM		2008/808	 (220)	 10/07/2008
	 	 (181)	 10/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(300)	 006846265		18/04/2008		EM
(732)	 British American Tobacco (Brands) Inc.
 2711 Centerville Road, Suite 300, Willmington, 

Delaware 19808, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

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

15877
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(510,	511)
кл.	34 	цигари;	тутун;	тутунски	производи;	запалки;	
кибрити;	артикли	за	пушачи	

(111)	 15865	 (151)	 24/04/2009
(210)	 TM		2008/811	 (220)	 11/07/2008
	 	 (181)	 11/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 BRIDGESTONE CORPORATION
 10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	12		комплети	за	поправка	на	дупнати	гуми	кои	
содржат	компресор	и	сад;	материјали	за	поправка	
на	 гуми	 за	 патнички	автомобили;	 имено	раствор	
или	течност	за	поправање	на	гуми	

(111)	 16089	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/815	 (220)	 15/07/2008
	 	 (181)	 15/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Berlin-Chemie AG
 Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

MENARTAN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(111)	 15884	 (151)	 24/04/2009
(210)	 TM		2008/819	 (220)	 15/07/2008
	 	 (181)	 15/07/2018	

	 (450)	 30/06/2009

(732)	 Novo Nordisk A/S 
 Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd, DK
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

НОВОТВИСТ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	10 	игли	за	медицински	намени	

(111)	 15883	 (151)	 24/04/2009
(210)	 TM		2008/820	 (220)	 15/07/2008
	 	 (181)	 15/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Novo Nordisk A/S 
 Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd, DK
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

NOVOTWIST

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	10		игли	за	медицински	намени	

(111)	 15971	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/823	 (220)	 16/07/2008
	 	 (181)	 16/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за производство и трговија на големо 

и мало ПРО Графика
 ул. Киро Крстевски 3б, Скопје, MK
(740)	 Друштво	 за	 производство	 и	 трговија	 на	 големо	

и	 мало	 ПРО	 ГРАФИКА	 ул.	 Наум	 Наумовски	 75	
Скопје

(540)	

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

кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производи	 од	 нив	 кои	
не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјали;	 фотографии;	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариски	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кој	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
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апарати);	 пластични	 материјали	 за	 пакување,	
кои	не	се	опфатени	во	другите	класи;	печатарски	
букви;	клишиња	
кл. 40		обработка	на	материјали	

(111)	 15968	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/824	 (220)	 17/07/2008
	 	 (181)	 17/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 THRAKON THRACE MORTARS TRADING AND 

MANUFACTURING COMPANY S.A.
 130, Sygrou Avenue, Athens, GR
(740)	 Адвокатско	 друштво	 	 ПОЛЕНАК	 	 ул.	 „Орце	

Николов”		98,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл. 1 	хемиски	производи	за	индустријата,	науката,	
фотографиите,	 како	и	за	земјоделството,	 гради–
нарството	и	шумарството,	сурови	вештачки	смоли,	
сурови	 пластични	 материи,	 вештачки	 ѓубриња,	
смеси	за	гаснење	пожар,	препарати	за	калење	и	
заварување,	хемиски	производи	за	конзервирање	
прехранбени	 производи,	 материи	 за	 штавење,	
адхезиви	 (лепливи	 материи)	 наменети	 за	
индустрија	
кл.	 19 	 неметални	 градежни	 материјали,	 цврсти	
неметални	цевки	за	 градба,	асфалт,	црна	смола	
и	 битумен,	 неметални	 преносни	 конструкции,	
споменици	што	не	се	од	метал	

(111)	 15888	 (151)	 24/04/2009
(210)	 TM		2008/825	 (220)	 17/07/2008
	 	 (181)	 17/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 TDR d.o.o.
 Obala V. Nazora 1 52210 Rovinj, HR
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

ADMIRAL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 34 	 преработен	 или	 непреработен	 тутун;	
производи	 од	 тутун;	 тутун	 	 за	 пушење,	 тутун	 за	
лулиња,	 тутун	 за	 рачно	 завиткување,	 тутун	 за	
џвакање;	снус	тутун	(шведски	тутун	што	не	чади	
додека	 согорува);	 цигари,	 пури,	 цигарилоси;	
супстанци	 за	 пушење	 што	 се	 продаваат	 заедно	
или	 одвоено	 од	 тутун	 а	 не	 се	 за	 медицински	
намени	 и	 не	 се	 наменети	 за	 лекување;	 бурмут;	

пушачки	артикли	вклучени	во	класа	34;	хартија	за	
цигари,	цевчиња	и	чибуци	за	цигари,	кибрити	
кл.	 35	 	 огласување	 и	 рекламирање;	 водење	 на	
работење;	 водење	 на	 комерцијална	 дејност,	
комерцијална	 администрација;	 	 управување	 	 со	
работи;	канцелариски	работи	

(111)	 16096	 (151)	 12/05/2009
(210)	 TM		2008/827	 (220)	 21/07/2008
	 	 (181)	 21/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за фармацевтско хемиски производи 

РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје
 ул. Козле бр.188, 1000 Скопје, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

СТРЕПТОСУЛФАЗОЛ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(111)	 15869	 (151)	 24/04/2009
(210)	 TM		2008/828	 (220)	 21/07/2008
	 	 (181)	 21/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation 

organized and existing under the laws of the State 
of Delaware

 300 Renaissance Center, City of Detroit, State of 
Michigan 48265-3000, US

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

(540)	

Е-FLEX

(551)	 индивидуална

(510,	511)

кл.	9	 	напонски	регулатор	за	возила,	електрични	
батерии	и	нивни	делови,	електрични	акумулатори	
и	нивни	делови,	 резервоари	 (келии)	 за	 гориво	и	
нивни	 делови,	 резервоари	 (келии)	 за	 водород	 и	
нивни	 делови,	 полначи	 за	 електрични	 батерии;	
електрични	и	електронски	инструменти	и	апарати	
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за	 мерење,	 контрола,	 регулација	 и	 управување;	
електрични	 и	 електронски	 контролни	 уреди	 за	
мотори	со	внатрешно	согорување	и	електромотори	
и	 хибридни	 погонски	 и	 преносни	 системи,	
електрични	и	електронски	апарати	и	инструменти	
за	мерење,	контрола,	регулација	и	управување	на	
погонските	системи	на	возилата	
кл.	12		моторни	возила;	погонски	механизми,	имено	
мотори	за	копнени	возила;	мотори	со	внатрешно	
согорување,	електромотори,		 	хибридни	погонски	
и	преносни	системи	за	копнени	возила	

(111)	 15906	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/829	 (220)	 21/07/2008
	 	 (181)	 21/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation 

organized and existing under the laws of the State 
of Delaware

 300 Renaissance Center, City of Detroit, State of 
Michigan 48265-3000, US

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

(540)	

EREV

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9	 	напонски	регулатор	за	возила,	електрични	
батерии	и	нивни	делови,	електрични	акумулатори	
и	 нивни	 делови,	 резервоари	 (келии)	 за	 гориво	 и	
нивни	 делови,	 резервоари	 (келии)	 за	 водород	 и	
нивни	 делови,	 полначи	 за	 електрични	 батерии;	
електрични	и	електронски	инструменти	и	апарати	
за	 мерење,	 контрола,	 регулација	 и	 управување;	
електрични	 и	 електронски	 контролни	 уреди	 за	
мотори	со	внатрешно	согорување	и	електромотори	
и	 хибридни	 погонски	 и	 преносни	 системи,	
електрични	и	електронски	апарати	и	инструменти	
за	мерење,	контрола,	регулација	и	управување	на	
погонските	системи	на	возилата	
кл.	12  моторни	возила;	погонски	механизми,	имено	
мотори	за	копнени	возила;	мотори	со	внатрешно	
согорување,	електромотори,		 	хибридни	погонски	
и	преносни	системи	за	копнени	возила	

(111)	 15895	 (151)	 24/04/2009
(210)	 TM		2008/830	 (220)	 21/07/2008
	 	 (181)	 21/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(300)	 52159/2008		19/02/2008		SZ
(732)	 Societe des Produits Nestle S.A.
 1800 Vevey, CH
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 кафена
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 30  какао	 и	 производи	 врз	 база	 на	 какао,	
чоколадa,	 чоколадни	 производи,	 производи	 врз	
база	на	чоколадa,	слаткарски	производи,	бонбони,	
слатки;	 пекарски	 производи,	 колач;	 бисквити,	
торти,	слатки,	обланди,	карамели	

(111)	 15880	 (151)	 24/04/2009
(210)	 TM		2008/831	 (220)	 22/07/2008
	 	 (181)	 22/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 British American Tobacco (Brands) Inc.
 2711 Centerville Road, Suite 300, Willmington, 

Delaware 19808, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

KENT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	34		цигари;	тутун;	тутунски	производи;	запалки;	
кибрити;	артикли	за	пушачите;	филтер	за	цигари	

(111)	 15879	 (151)	 24/04/2009
(210)	 TM		2008/832	 (220)	 23/07/2008
	 	 (181)	 23/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 MET-Rx Substrate Technology, Inc.
 2100 Smithtown Ave. Ronkonkoma, New York 

11779, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

MET-RX PURE PROTEIN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5		нутриционистички		додатоци	и	прашоци	
кл.	29		табли	(енергетски/закуска	табли)	
кл.	32		спортски	пијалоци	
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(111)	 15908	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/833	 (220)	 23/07/2008
	 	 (181)	 23/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за производство, трговија на големо 

и мало, увоз-извоз и услуги Игор Божиновски 
БИСЕРА КОМЕРЦ Битола ДООЕЛ 

 ул.Маршал Тито бр. 154/7, Битола, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	14  часовници	и	накит	

(111)	 15903	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/834	 (220)	 23/07/2008
	 	 (181)	 23/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за производство, трговија на големо 

и мало, увоз-извоз и услуги Игор Божиновски 
БИСЕРА КОМЕРЦ Битола ДООЕЛ 

 ул.Маршал Тито бр. 154/7, Битола, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

BOZINOVSKI WATCHES & JEWELRY

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	14		часовници	и	накит	

(111)	 15863	 (151)	 24/04/2009
(210)	 TM		2008/835	 (220)	 23/07/2008
	 	 (181)	 23/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 HONDA MOTOR CO., LTD. (a corporation, 

organized and existing under the laws of Japan, 
manufacturers and Merchants)

 1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, 
JP

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

(540)	

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 12	 	 возила;	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	

(111)	 15874	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/836	 (220)	 23/07/2008
	 	 (181)	 23/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(300)	 1381701		01/02/2008		CA
(732)	 EYGN Limited
 One Montague Place East Bay Street, Nassau, 

BS
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

ACHIEVING POTENTIAL - MAKING A 
DIFFERENCE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 рекламирање;	 услуги	 за	 промоција;	
услуги	 за	 персонално	 работење	 и	 кадровско	
опремување;	 деловен	 менаџмент;	 услуги	 	 	 за	
деловно	 советување,	 консултации,	 информации	
и	истражување;	сметководствени,	книговодствени	
и	 ревизорски	 услуги;	 услуги	 за	 пресметување	
даноци	и	консултација;	услуги	за	консултација	за	
деовен	менаџмент	во	областа	на	информатичката	
технологија;	деловно	управување;			обезбедување	
деловни	 информации;	 канцелариско	 работење;	
сите	 горенаведени	 услуги	 се	 достапни	 и	
електронски	 или	 „online”	 преку	 датотека	 од	
централен	 компјутер	или	преку	интернет;	 услуги	
за	 информации,	 совети	 и	 консултации	 што	 се	
однесуваат	на	горенаведените	услуги	
кл.	 36	 	 финансиско	 работење;	 услуги	 за	
финансиско	 управување,	 помош,	 совети,	
консултации,	 информации	 и	 истражување;	
услуги	 за	 консултација	 за	 даноци	 и	 царини;	
услуги	 за	 состојби	 на	 инсолвентност;	 услуги	 за	
инвестирање;	 услуги	 за	 проценување;	 услуги	
за	 агенции	 за	 недвижен	 имот	 и	 управување	 со	
недвижен	 имот;	 монетарно	 работење;	 работење	
со	недвижен	имот;	 услуги	што	се	однесуваат	на	
недвижен	 имот,	 вклучително	 и	 проценување	 на	
недвижниот	 имот;	 обезбедување	 финансиски	
информации;	 осигурување;	 сите	 горенаведени	
услуги	 се	 достапни	 и	 електронски	 или	 „online”	
преку	 датотека	 од	 централен	 компјутер	 или	
преку	интернет;	услуги	за	информации,	совети	и	
консултации	што	се	однесуваат	на	горенаведените	
услуги	
кл.	45		правни	услуги,	вклучително	и	советодавни	
услуги	 за	 правни	 работи	 и	 даноци	 и	 услуги	 за	
истражување;	 претставување	 на	 други	 лица	
во	 областа	 на	 правото	 и	 даноците;	 услуги	 за	
интелектуална	 сопственост,	 вклучително	 и	
управување	 со	 интелектуалната	 сопственост	 и	
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авторските	права;	безбедносни	услуги	за	заштита	
на	имот	и	лица;	лични	и	социјални	услуги	што	ги	
нудат	други	лица	за	потребите	на	поединци;	сите	
горенаведени	услуги		се		достапни	и	електронски	
или	„online”	преку	датотека	од	централен	компјутер	
или	 преку	 интернет;	 услуги	 за	 информации,	
совети	 и	 консултации	 што	 се	 однесуваат	 на	
горенаведените	услуги	

(111)	 15873	 (151)	 24/04/2009
(210)	 TM		2008/837	 (220)	 23/07/2008
	 	 (181)	 23/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за трговија на мало и големо КАМ 

ДОО
 Бул.„Србија” бр.35, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	29		риба,	риба	и	производи	врз	база	на	риба,	
конзњрвирана,	полу	конзервирана	-	риба,	рибини	
филети,	риболов	(производи	добиени	со	риболов),	
сардини,	туна,	харинги	
кл.	35	 	 трговски	дејности,	увоз-извоз	 (агенции	за	
увоз-извоз)	

(111)	 16074	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/843	 (220)	 24/07/2008
	 	 (181)	 24/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за трговија и услуги ПРОДУКЦИЈА 

ПЕРСПЕКТИВА  ДООЕЛ Скопје
 ул.Васил Главинов бр.16/6, 1000 Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕ	 ЛЕГЕ	 Калеска	 и	

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

(540)	

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

(510,	511)
кл.	 11  апарати	 	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	и	за	санитарни	намени	
кл. 35 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	

(111)	 16092	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/866	 (220)	 25/07/2008
	 	 (181)	 25/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за производство, трговија, 

посредување и услуги АПОСТОЛЛАДА увоз-
извоз Апостоловски Драган и Лилјана ДОО 
Битола 

 ул.Стив Наумов бр. 9а, Битола, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ			ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	 29	 	 сушено	 овошје	 (сливи,	 кајсии,	 грозје,	
урми,	 лешници,	 бадеми,	 	 семки	 тиква,	 семки	 од	
сончоглед,	лененно	семе)	
кл.	31 	 земјоделски	и	 зрнести	производи	што	не	
се	 опфатени	 со	 другите	 класи	 (печени	 солени	
бадеми,	печени	солени	 ’фстаци,	 	печени	солени	
индиски	ореви,		печени	солени	кикиритки,	печени	
солени	семки,	печен	солен	сончоглед)	

(111)	 16057	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/867	 (220)	 25/07/2008
	 	 (181)	 25/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ЛИМ - ЕЛЕГАНТ ДООЕЛ ЗДГПТУ УВОЗ-ИЗВОЗ 

- КИЧЕВО
 ул.Реџо Рушит Зајази бр. 99, 6250 Кичево, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје		Ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

15873
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(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 6  метален	градежен	покривен	елемент	

(111)	 15872	 (151)	 24/04/2009
(210)	 TM		2008/872	 (220)	 28/07/2008
	 	 (181)	 28/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 CARL FREUDENBERG KG
 Hoehnerweg 2-4 69469 WEINHEIM, DE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

CFW

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	7	 	 спојки	 за	 затнување,	 хидраулични	 акуму–
латори,	 вклучени	 во	 класата	 07;	 делови	 од	
машини	 за	 придушување	 и	 виброизолација	 што	
не	се	за	возила	
кл.	12 	спојки	за	затнување,	хидраулични	акуму–
латори,	вклучени	во	класата	12;	делови	од	машини	
за	 придушување	 и	 виброизолација	 за	 копнени,	
воздушни	и	водни	возила	
кл.	 17  прстени	 за	 затнување,	 шок-абсорбери	
за	 затнување	 и	 гасни	 амортизери,	 хидраулични	
цилиндри	за	затнување	

(111)	 15969	 (151)	 29/04/2009
(210)	 TM		2008/873	 (220)	 28/07/2008
	 	 (181)	 28/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Имаге ПР доо Скопје
 ул.Крсто Баиќ бр.1, Скопје, MK
(540)	

(591)	 портокалова,	сива	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 35		огласување;	водење	на	работење;	управу–
вање	со	работи;	канцелариски	работи	

(111)	 16122	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/881	 (220)	 28/07/2008
	 	 (181)	 28/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА 

ДЕМЕТРА АПТЕКА
 ул.Македонска ударна бригада бр.106 

Куманово, MK

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

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3 	парфимерија,	козметички	производи,	лосио–
ни	за	коса,	препарати	за	нега	на	забите	
кл.	 5	 	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	
препарати,	диететски	супстанции	што	се	користат	
во	 медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за	дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	
кл.	30 	 чај,	шеќер,	шеќер	 на	 трен	 производи	 од	
мед,	меласа,	квасец	

(111)	 15962	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/883	 (220)	 28/07/2008
	 	 (181)	 28/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА 

ДЕМЕТРА АПТЕКА
 ул.Македонска ударна бригада бр.106 

Куманово, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ	ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

ДЕМЕТРА

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3 	 парфимерија,	 козметички	 производи,	
лосиони	за	коса,	препарати	за	нега	на	забите	
кл. 5 	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	
препарати,	диететски	супстанции	што	се	користат	
во	 медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за	дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	
кл.	30  чај,	шеќер,	шеќер	 на	 трен	 производи	 од	
мед,	меласа,	квасец	

(111)	 16058	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/884	 (220)	 28/07/2008
	 	 (181)	 28/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Фотон Феликс доо Скопје
 ул.„Борка Талевски”6, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје

16058
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(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35 	 водење	 дејност	 (служби	 за	 давање	
совети	 за	 водење	 	 одделни	 дејности),	 дејности	
(консултации	за	водење	на	дејностите),				дејности	
(професионални	 консултации),	 изнајмување	
рекламен	простор,	јавно	мислење	(испитување	на	
јавното	мислење),	објавување	рекламни	текстови,	
огласување	и	рекламирање,	организирање	дејности	
(советување	 за	 организирање	 на	 дејностите),	
плакатирање	и	огласување,	промоција	(продажба	
за	трето	лице),	пропагандни	дејности,	проучување	
на	 пазарот	 (маркетинг),	 рекламна	документација	
(уредување	на	рекламна	документација),	рекламна	
хроника,	рекламни	огласи	 (ширење	на	рекламни	
огласи),	 водење	 на	 комерцијални	 работи,	
комерцијална	 администрација,	 канцелариски	
работи,	 ширење	 рекламен	 материјал	 /трактати,	
проспекги,	печатени	примероци/	
кл. 41	 	 спортски	 и	 културни	 активности,	 забава,	
информации	 за	 забава,	 игри	 за	 пари,	 клубови	
(услуги	 на	 клубови)	 /забава/,	 коцкарници	 /игри/	
(услуги	 на	 коцкарниците),	 казина,	 лотарии,	
организирање	лотарии,	организирање	натпревари,	
обложувалници,	 слободно	 време	 (услуги	 врзани	
за	исполнување	на	слободното	време),	услуги	за	
игри	 обезбедени	 on-line	 по	 пат	 на	 компјутерска	
мрежа	

(111)	 16082	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/888	 (220)	 29/07/2008
	 	 (181)	 29/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 3Д Проект Студио ДОО Скопје
 ТЦ Беверли Хилс, кат 3, лок.12, 1000 Скопје, 

MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

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

(510,	511)
кл.	 35	 	 изложби	 (организирање	 изложби)	 во	
комерцијални	 или	 рекламни	 цели,	 изнајмување	
рекламен	 простор,	 изнајмување	 рекламен	
материјал,	 објавување	 рекламни	 текстови,	
огласување	 (рекламирање),	 промоција,	
проучување	на	пазарот	(маркетинг),	пропагандни	
дејности.рекламирање	 по	 пат	 на	 радио,	
рекламирање	 по	 пат	 на	 телевизија,	 рекламни	
агенции,	 рекламни	 огласи	 (ширење	 рекламни	
огласи),	ширње	рекламен	материјал	
кл. 38  телекомуникации,	емитување	телевизиски	
програми,	кабелска	телевизија,	новински	агенции,	
телевизиски	емисии,	радио	емисии	
кл. 41	 	 видео	 ленти,	 изложби	 (организирање	
изложби)	 во	 културни	 и	 воспитни	 цели,	
конференции	 (оргаиизирање	 и	 водење	 на	
конференции),	 конгреси	 (организирање	 и	
водење	 	 конгреси),	 модни	 агенции,	 монтажа	
на	 радио	 и	 телевизиски	 програми,	 натлревари	
(организирање	 натпревари)	 /обука	 или	 забава/,	
оркестри,	планирање	приеми	(забава),	приредби	
(изнајмување	 декор	 за	 приредби),	 приредби	
(одржување	 на	 приредби),	 разонода,	 разонода	
по	пат	на	телевизија,	разонода	по	пат	на	радио,	
филмови	(производство	на	филмови)	

(111)	 15910	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2008/896	 (220)	 29/07/2008
	 	 (181)	 29/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за производство, промет и услуги 

СТОП & ГО ДОО
 ул.Момин поток бб, Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	 2	 	 бои,	 лакови,	 заштитни	 премачкувачи	 за	
шасии	 на	 возила,	 заштита	 од	 корозија	 (која	 за	
пружаат	вулканизерски	сервиси)	
кл.	17		гума,	гутаперка,	материјали	за	подлошки,	
материјали	 за	 затнување	 и	 материјали	 за	
изолација	

(111)	 15985	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/898	 (220)	 29/07/2008
	 	 (181)	 29/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за маркетинг и пропаганда МЕДИА 

ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП ДООЕЛ Скопје
 ул.Димитрије Туцовибр.20, Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

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

16082
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(540)	

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

кл. 9	 	 фотографски,	 кинематографски	 апарати	
и	 инструменти,	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	
и	 репродукција	 на	 звук	 или	 слика,	 анимирани	
цртежи,	 аудиовизуелно	 учење,	 видео	 ленти,	
звук	 (апарати	 за	 пренесување	 на	 звукот),	 звуци	
(апарати	за	снимање	на	звуци),	 звуци	 (филмови	
за	 снимање	 на	 звуци),	 звучници,	 камери	
(кинематографски),	 кинематографски	 уреди	 за	
монтажа	на	филмови,	кинематографски	филмови,	
кинематографски	 филмови	 (снимени),	 компакт	
дискови	 (аудиовидео),	 ленти	 за	 снимање	 звуци,	
микрофони,	монтажа	на	филмови,	обработка	на	
текст,	 појачувачи	 на	 звуци,	 приемници	 (аудио-
видео),	прожектирање,	снимање	тон,	телевизиски	
апарати,	филмски	ленти,	фотофилмски	печат	
кл.	35	 	 огласување	 /рекламирање/,	 пропагандни	
дејности,	 рекламирање	 по	 пат	 на	 радио,	
рекламирање	 по	 пат	 на	 телевизија,	 рекламна	
хроника,	рекламни	огласи	(ширење	на	рекламни	
огласи),	ширење	рекламен	материјал,	служби	за	
давање	совети	за	водење	дејности,	консултации	
за	 водење	 на	 дејности,	 помош	 во	 водење	 на	
дејности,	дејности	(професионални	консултации),	
професионална	деловна	консултација	
кл. 41		видео	ленти	(производство	на	филмови	на	
видео	ленти),	кино	-	студио,	кино	сали	(користење	
на	 кино	 сали),	 киноапаратура	 (изнајмување	 на	
киноапаратура	 и	 прибор),	 монтажа	 на	 радио	 и	
телевизиски	програми,	резонода,	разонода	по	пат	
на	радио,	разонода	по	пат	на	телевизија,	услуги	
врзани	 за	 исполнување	 на	 слободно	 време,	
услуги	 на	 дигитално	 снимање,	 услуги	 на	 студио	
за	снимање,	филмови	(изнајмување	на	филмови),	
филмови	 (производство	 на	 филмови),	 филмови	
(увоз	 на	 филмови),	 филмови	 (дистрибуција	 на	
филмови),	титлување	на	филмови,	синхронизација,	
продукција	 на	 филмови,	 културни	 активности,	
организирање	на	фестивали	 -	 особено	филмски	
фестивали	

(111)	 15986	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/899	 (220)	 29/07/2008
	 	 (181)	 29/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за видео и филмска продукција ПРВА 

ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје
 ул.Димитрие Туцовиќ бр.20, Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

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

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9 	 фотографски,	 кинематографски	 апарати	
и	 инструменти,	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	
и	 репродукција	 на	 звук	 или	 слика,	 анимирани	
цртежи,	 аудиовизуелно	 учење,	 видео	 ленти,	
звук	 (апарати	 за	 пренесување	 на	 звукот),	 звуци	
(апарати	за	снимање	на	звуци),	 звуци	 (филмови	
за	 снимање	 на	 звуци),	 звучници,	 камери	
(кинематографски),	 кинематографски	 уреди	 за	
монтажа	на	филмови,	кинематографски	филмови,	
кинематографски	 филмови	 (снимени),	 компакт	
дискови	 (аудиовидео),	 ленти	 за	 снимање	 звуци,	
микрофони,	монтажа	на	филмови,	обработка	на	
текст,	 појачувачи	 на	 звуци,	 приемници	 (аудио-
видео),	прожектирање,	снимање	тон,	телевизиски	
апарати,	филмски	ленти,	фотофилмски	печат	
кл.	35 	 огласување	 /рекламирање/,	 пропагандни	
дејности,	 рекламирање	 по	 пат	 на	 радио,	
рекламирање	 по	 пат	 на	 телевизија,	 рекламна	
хроника,	рекламни	огласи	(ширење	на	рекламни	
огласи),	ширење	рекламен	материјал,	служби	за	
давање	совети	за	водење	дејности,	консултации	
за	 водење	 на	 дејности,	 помош	 во	 водење	 на	
дејности,	дејности	(професионални	консултации),	
професионална	деловна	консултација	
кл.	41  видео	ленти	(производство	на	филмови	на	
видео	ленти),	кино	-	студио,	кино	сали	(користење	
на	 кино	 сали),	 киноапаратура	 (изнајмување	 на	
киноапаратура	 и	 прибор),	 монтажа	 на	 радио	 и	
телевизиски	програми,	резонода,	разонода	по	пат	
на	радио,	разонода	по	пат	на	телевизија,	услуги	
врзани	 за	 исполнување	 на	 слободно	 време,	
услуги	 на	 дигитално	 снимање,	 услуги	 на	 студио	
за	снимање,	филмови	(изнајмување	на	филмови),	
филмови	 (производство	 на	 филмови),	 филмови	
(увоз	 на	 филмови),	 филмови	 (дистрибуција	 на	
филмови),	титлување	на	филмови,	синхронизација,	
продукција	 на	 филмови,	 културни	 активности,	
организирање	на	фестивали	 -	 особено	филмски	
фестивали	

(111)	 15987	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/900	 (220)	 29/07/2008
	 	 (181)	 29/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Трговско друштво за маркетинг С.В.-РСА ДОО 

Скопје
 ул.Луј Пастер бр. 5/вл.1-сп.3-ст5, Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
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(540)	

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

кл. 9	 	 фотографски,	 кинематографски	 апарати	
и	 инструменти,	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	
и	 репродукција	 на	 звук	 или	 слика,	 анимирани	
цртежи,	 аудиовизуелно	 учење,	 видео	 ленти,	
звук	 (апарати	 за	 пренесување	 на	 звукот),	 звуци	
(апарати	 за	 снимање	на	 звуци),	 звуци	 (филмови	
за	 снимање	 на	 звуци),	 звучници,	 камери	
(кинематографски),	 кинематографски	 уреди	 за	
монтажа	на	филмови,	кинематографски	филмови,	
кинематографски	 филмови	 (снимени),	 компакт	
дискови	 (аудиовидео),	 ленти	 за	 снимање	 звуци,	
микрофони,	монтажа	 на	филмови,	 обработка	 на	
текст,	 појачувачи	 на	 звуци,	 приемници	 (аудио-
видео),	прожектирање,	снимање	тон,	телевизиски	
апарати,	филмски	ленти,	фотофилмски	печат	
кл.	 35	 	 огласување	 /рекламирање/,	 пропагандни	
дејности,	 рекламирање	 по	 пат	 на	 радио,	
рекламирање	 по	 пат	 на	 телевизија,	 рекламна	
хроника,	рекламни	огласи	 (ширење	на	рекламни	
огласи),	ширење	рекламен	материјал,	служби	за	
давање	совети	за	водење	дејности,	 консултации	
за	 водење	 на	 дејности,	 помош	 во	 водење	 на	
дејности,	дејности	(професионални	консултации),	
професионална	деловна	консултација	
кл.	41 	видео	ленти	(производство	на	филмови	на	
видео	ленти),	кино	-	студио,	кино	сали	(користење	
на	 кино	 сали),	 киноапаратура	 (изнајмување	 на	
киноапаратура	 и	 прибор),	 монтажа	 на	 радио	 и	
телевизиски	програми,	резонода,	разонода	по	пат	
на	радио,	разонода	по	пат	на	 телевизија,	 услуги	
врзани	 за	 исполнување	 на	 слободно	 време,	
услуги	 на	 дигитално	 снимање,	 услуги	 на	 студио	
за	снимање,	филмови	(изнајмување	на	филмови),	
филмови	 (производство	 на	 филмови),	 филмови	
(увоз	 на	 филмови),	 филмови	 (дистрибуција	 на	
филмови),	титлување	на	филмови,	синхронизација,	
продукција	 на	 филмови,	 културни	 активности,	
организирање	 на	фестивали	 -	 особено	филмски	
фестивали	

(111)	 15988	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2008/901	 (220)	 29/07/2008
	 	 (181)	 29/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Производно трговско друштво С Б В-КОМПАНИ 

Беќир ДООЕЛ увоз-извоз Арачиново
 ул.с. Арачиново, Арачиново, MK
(740)	 АГЕНЕЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	

АРТПИЦК	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		
	 ул.	Јосиф	Јосифовски	Свештарот	бр.39/28,	1000,	

Скопје

(540)	

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

кл. 35 	 водење	 дејност,	 презентација	 на	
производи,	 пазар	 (побарувачка	 на	 пазарот),	
персонал	 (вработување	 персонал),	 производни	
цени	(анализа	на	производните	цени),	промоција/
продажба	за	трето	лице/,	проучување			на			пазарот	
/маркетинг/,	трговски	дејности,	увоз-извоз,	ширeње	
рекламен	материјал	

(111)	 16016	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/910	 (220)	 30/07/2008
	 	 (181)	 30/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ПАПИЛОН Лембанов Граде ДООЕЛ
 ул. Даме Груев 28, Скопје, MK
(540)	

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

кл. 39		транспортни	услуги,	организирање	турис–
тички	патувања	

(111)	 15931	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/913	 (220)	 30/07/2008
	 	 (181)	 30/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 3M ESPE AG
 ESPE Platz, D-82229 Seefeld, DE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

UBISTESIN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5  фармацевтски	препарати	
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(111)	 15930	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/914	 (220)	 30/07/2008
	 	 (181)	 30/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 3M ESPE AG
 ESPE Platz, D-82229 Seefeld, DE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

MEPIVASTESIN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	препарати	

(111)	 15927	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/917	 (220)	 30/07/2008
	 	 (181)	 30/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ОФИС И КО ДОО Скопје
 бул.Илинденска бр.41, 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

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

кл.	20		мебел,	канцелариски	мебел	
кл. 35		услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
мебел	и	канцелариски	мебел	

(111)	 16064	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/934	 (220)	 31/07/2008
	 	 (181)	 31/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD
 2-9, Kanda-Tsukasamachi Chiyoda-ku, Tokyo, JP
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

BUSILVEX

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	препарати	

	

	

(111)	 16065	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/935	 (220)	 31/07/2008
	 	 (181)	 31/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD
 2-9, Kanda-Tsukasamachi Chiyoda-ku, Tokyo, JP
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

BUSULFEX

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 	фармацевтски	препарати	

(111)	 16129	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/936	 (220)	 31/07/2008
	 	 (181)	 31/07/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 „Софтејџ” ДООЕЛ Скопје
 Кеј 13ти Ноември Локал Nо.413, 1000 Скопје, 

MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9 	 информатички	 програми,	 мемории	 за	
сметачи,	 менувачи	 на	 дискови	 (информатика),	
монитори	 (програми	 за	 сметачи),	 обработка	 на	
податоци,	 печатачи	 за	 компјутери,	 процесори	
(централни	 единици	 за	 обработка),	 сметачи	
(помошни	мемории	за	сметачи),	сметачи	(работни	
програми	за	сметачи),	сметачи	(снимени	програми	
за	сметачи)	
кл.	 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	
дејности	 (професионални	 консултации),	
демонстрација	на	производи,	пазар	(побарувачка	
на	 пазарот),	 пазар	 (проучување	 на	 пазарот),	
персонал	 (вработување	 персонл),	 производни	
цени,	 промоција	 /продажба	 за	 трето	 лице/,	
пропагандни			дејности,			проучување		на			пазарот	
/маркетинг/,	 трговски	 дејности,	 увоз-извоз,	
ширење	рекламен	материјал	/трактати,	проспекти,	
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печатени	примероци/	
кл.	42 	научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите,	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања,	
проектирање	 и	 развој	 на	 компјутерски	 хардвер	
и	 софтвер,	 издавање	 на	 софтвер,	 изработка	
(концепирање)	 на	 софтвери,	 други	 консултации	
и	 понуда	 на	 софтвер,	 консултации	 во	 врска	 со	
сметачи,	 компјутерски	 хардвер,	 консултации	
во	 врска	 со	 хардвер,	 литографско	 печатење,	
офсет	 печатење,	 печатарство,	 професионална	
ориентација,	 сметачи	 (изнајмување	 сметачи),	
сметачи	 (програмирање	 на	 сметачите),	 стручни	
консултации	 (што	 не	 се	 однесуваат	 на	 водење	
на	 работите),	 уредување	 и	 одржување	 на	
веб	 страници,централна	 база	 на	 податоци	
(изнајмување	 време	 за	 пристап	 до	 базите	 на	
податоци),	 обработка	 на	 податоци,	 компјутерски	
активности	

(111)	 15849	 (151)	 14/04/2009
(210)	 TM		2008/952	 (220)	 04/08/2008
	 	 (181)	 04/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Трговско друштво за внатречна и надворешна 

трговија на големо и мало со застапување на 
странски фирми со разновидни стоки ОСКАР 
КП Мануел Тасевски ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

 Илинденска 60  1000 Скопје, MK
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	43 	услуги	за	приготвување	храна	и	пијалоци:	
привремено	сместување	

(111)	 15975	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2008/965	 (220)	 05/08/2008
	 	 (181)	 05/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ДЕСИГН ФАНТАСИ Тони дооел Скопје
 ул.Сава Ковачевиќ бб, Кисела Вода, Скопје, 

MK

(540)	

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

кл.	20		мебел,	огледала,	рамки	за	слики,	производи	
од	дрво	
кл. 35		услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
мебел	

(111)	 15976	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2008/966	 (220)	 05/08/2008
	 	 (181)	 05/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ДЕСИГН ФАНТАСИ Тони дооел Скопје
 ул.Сава Ковачевиќ бб, Кисела Вода, Скопје, 

MK
(540)	

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

кл.	20  мебел,	огледала,	рамки	за	слики,	производи	
од	дрво	
кл. 35 	услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
мебел	

(111)	 16033	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/968	 (220)	 05/08/2008
	 	 (181)	 05/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за деловен и менаџмент консалтинг 

ААГ - АНАЛИЗИС ЕНД АДВАЈЗОРИ ГРУП ДОО 
Скопје

 бул.Илинден бр.42/4, Скопје, MK
(740)	 ПАНДОРКА	 	 КИМОВА,	 адвокат	 ул.	 ‘’Васил	

Главинов”	бр	.3/1-1,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	 35 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл. 36 	 финансиски	 работи;	 монетарни	 работи;	
работи	поврзани	со	недвижен	имот	
кл.	42  научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	

(111)	 16046	 (151)	 13/05/2009
(210)	 TM		2008/970	 (220)	 05/08/2008
	 	 (181)	 05/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за промет и услуги ДЕ МАРГО ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје
 ул.Орце Николов бр.75-Б/2-10, Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	11		климатизација,	апарати	за	климатизација,	
греење	 и	 ладење,	 проветрување,	 уреди	 за	
проветрување,	апарати	и	уреди	за	прочистување	
на	 воздухот,	 инсталации	 за	 кондиционирање	 на	
воздухот	
кл.	 35 	 демонстрација	 на	 производи,	 пазар	
(побарувачка	на	пазарот),	проучување	на	пазарот,	
промоција/продажба	 на	 трето	 лице/,	 трговски	
дејности,	 огласување	 рекламирање,	 маркетинг	
увоз-извоз	
кл.	 37 	 апарати(поставување,	 одржување	 и	
поправка	 на	 апарати),	 електрични	 апарати	
(поставување	 и	 поправка	 на	 електрични	
апарати),	климатизација	на	воздухот	(поправка	и	
одржување	на	клима	уреди),		услуги	на	специјални	
претпријатија	во	областа	на	изградбата,	уреди	за	
ладење	(поставување	и	поправка	на	апаратите),	
поставување	 централно	 греење,	 разни	 видови	
поправки	од	областа	на	електриката,	апаратурата,	
алатките	и	сл.	

(111)	 15720	 (151)	 10/04/2009
(210)	 TM		2008/971	 (220)	 05/08/2008
	 	 (181)	 05/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ЕУРОМИЛК експорт-импорт ДОО СКОПЈЕ
 ул.Лисец б.б., 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

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

кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл. 30 	кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл. 31	 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	 и	 зрнести	 проиизводи	 кои	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	
овошје	 и	 зеленчук,	 семиња,	 билки	 и	 природно	
цвеќе,	храна	за	животни,	пивски	слад	
кл.	 39	 	 транспортни	 услуги;	 изнајмување	 на	
транспортни	 средства;	 истовар	 и	 претовар	 на	
стока;	 пакување	 и	 складирање	 стока;	 ладилник	
(изнајмување	на	ладилници);	услуги	на	пакување;	
услуги	 на	 дистрибуција	 на	 стока;	 организирање	
патувањa	
кл.	43 	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалaци;	
привремено	сместување	

(111)	 15898	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2008/972	 (220)	 05/08/2008
	 	 (181)	 05/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ЕУРОМИЛК експорт-импорт ДОО СКОПЈЕ
 ул.Лисец б.б., 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

EUROMILK EXPORT-IMPORT LTD.

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл. 30		кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
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замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл. 31 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	 и	 зрнести	 проиизводи	 што	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	
овошје	 и	 зеленчук,	 семиња,	 билки	 и	 природно	
цвеќе,	храна	за	животни,	пивски	слад	
кл. 39 	 транспортни	 услуги;	 изнајмување	
транспортни	 средства;	 истовар	 и	 претовар	 на	
стока;	 пакување	 и	 складирање	 стока;	 ладилник	
(изнајмување	на	ладилници);	услуги	на	пакување;	
услуги	 на	 дистрибуција	 на	 стока;	 организирање	
патувањa	
кл.	43  услуги	за	подготвување	храна	и	пијалaци;	
привремено	сместување	

(111)	 15851	 (151)	 27/04/2009
(210)	 TM		2008/976	 (220)	 06/08/2008
	 	 (181)	 06/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 BASF Agro B.V.,
 Arnhem(NL), Zweigniederlassung Waedenswil,  

Moosacherstrasse 2, 8804 Au, CH
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

MYTHIC

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	инсектициди	и	родентициди	

(111)	 15854	 (151)	 27/04/2009
(210)	 TM		2008/977	 (220)	 06/08/2008
	 	 (181)	 06/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 BASF Agro Trademarks GmbH
 Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, 

DE
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

РЕГЕНТ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		пестициди,	особено	препарати	за	уништување	
на	бактерии,	фунгициди,	хербициди,	инсектициди	
	

	

(111)	 15853	 (151)	 27/04/2009
(210)	 TM		2008/978	 (220)	 06/08/2008
	 	 (181)	 06/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 BASF SE
 Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, 

DE
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

АРАМО

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	пестициди,	особено	препарати	за	уништу–
вање	 на	 бактерии,	 фунгициди,	 хербициди,	
инсектициди	

(111)	 15852	 (151)	 27/04/2009
(210)	 TM		2008/979	 (220)	 06/08/2008
	 	 (181)	 06/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen 

am Rhein, DE
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

АЛВЕРДЕ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 	пестициди,	особено	препарати	за	уништу–
вање	 на	 бактерии,	 фунгициди,	 хербициди,	
инсектициди	

(111)	 16032	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/981	 (220)	 06/08/2008
	 	 (181)	 06/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 КАБТЕЛ д.о.о.е.л. Скопје
 ул.Индустриска бб (управна зграда ЖАС-3ти 

кат), 1000 Скопје, MK
(540)	

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

кл.	9	 	апарати	и	инструменти:	научни.	поморски.	
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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.	 37	 	 градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	
кл. 38		телекомунилации	
кл. 41 	образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	слортски	и	културни	активности	
кл. 42		научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
што	се	однесуваат	на	истите;	услуги	за	индустриски	
анализи	и	истражувања;	проекгирање	и	развој	на	
компјутерски	хардвер	и	софтвер	

(111)	 15896	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2008/982	 (220)	 06/08/2008
	 	 (181)	 06/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 KENDY OOD
 101 Sofia str. 1320 Bankya, BG
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

PICANTINA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	
екстракти,	производи	и	преработки;	конзервирано,	
смрзнато,	 сушено	 и	 варено	 овошје	 и	 зеленчук;	
желеа,	 џемови,	 компоти;	 јајца;	 млеко	 и	 млечни	
производи;	масла	и	масти	за	јадење	
кл.	30		кафе,	чај,	какао,	шекер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	за	кафе;	брашно	и	производи	од	жита,	леб,	
производи	од	тесто,	колачи	и	слатки,	сладоледи;	
мед,	 меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	
сенф;	оцет,	сосови	(мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	 35	 	 рекламирање,	 водење	 и	 управување	 со	
работење,	 деловна	 администрација	 и	 деловно	
администрирање,	 канцелариски	 работи,	
уредување	и	средување	на	производи	во	ред	за	
да	бидат	подобни	и	удобни	купувачот	да	ги	види	
и	да	ги	купи	

(111)	 15814	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/991	 (220)	 07/08/2008
	 	 (181)	 07/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009

(732)	 SPRIDER STORES SA
 Anthoussa Attiki, 1 Syrou Str., OSAM District, PC 

15349, GR
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

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

кл.	25		автомобилисти	(облека	за	автомобилисти),	
блузи,	 блузи	 /работнички	 кошули/,	 боди	 облека	
/облека	 се	 прилепува	 на	 тело/,	 бое	 /око–
лувратници	од	пердуви	или	крзно/,	велови	/пред–
мети	 за	 облекување/,	 велосипедисти	 (облека	
за	 велосипедисти),	 влечки,	 вметнати	 делови	
на	 кошули,	 внатрешни	 ѓонови,	 вратоврски,	
вратоврски	за	кошули,	врвови	на	обувки,	габарден	
/предмети	 за	 облекување/,	 гаќички	 со	 пелени	 за	
доенчиња,	 гимнастика	 (гимнастички	 патики),	
горна	 облека,	 горни	 капути	 /палета/,	 готови	
постави	 /дел	 од	 облека/,	 градници,	 	 доколеници	
/гамаши/,	долна	облека,	долна	облека	за	впивање	
пот,	 домашни	 фустани,	 ѓонови,	 елеци,	 женски	
гаќи,	 женски	 градници	 /долна	 облека/,	 женски	
капи,	женски	наметки	за	бања,	женски	поткошули,	
женски	шалови	од	крзно,	затегнувачи,	затегнувачи	
од	 еластична	 ткаенина,	 здолништа,	 канцеларки	
вреќички	 обложени	 со	 крзно	 за	 затоплување	 на	
нозете/	 не	 се	 за	 електрично	 греење/,	 капење	
(капи	 за	 капење),	 капење	 (костуми	 за	 капење),	
капење	 (машки	 гаќички	 за	 капење),	 капење	
(наметки	 за	 бања),	 капење	 (чевли	 за	 капење),	
капи	 /беретки/,	 капути,	 качулки	 /предмет	 за	
облекување/,	 коленици,	 комбинезони	 за	 скијање	
на	 вода,	 комбинезони	 /женска	 долна	 облека/,	
комбинезони	 /облека/,	 конфекциска	 облека,	
коприни	/мали	велови/,	костуми,	кошули,	кошули	
(одделно	 направени	 градни	 делови	 од	 кошули),	
кошули	 (пластрони	 за	 кошули),	 крзна	 /предмет	
за	облекување/,	крзнени	наметки	/палта/,	кружни	
капи,	 куси	 блузи,	 куси	 капути	 /сакоа/,	 куси	
спортски	палта	со	качулки	/палета/,	куси	чорапи,	
ленти	 за	 глава	 (детали	 на	 облеката),	 манжетни	
/од	 предмети	 за	 облекување/,	 манипули	 /украси	
од	ткаенина	што	ги	носат	свештениците	на	раката	
за	 време	 на	 миса/,	 машки	 гаќи,	 машки	 наметки,	
морнарски	 блузи	 /палта/,	 муфови	 /предмети	 за	
облекување/,	наметки	за	бања	(сандали	за	бања),	
наметки	 за	 дожд,	 наметки	 /облека/,	 нараквици	
од	 волна	 /плетени/,	 обвивки	 од	 текстил,	 обувки,	
обувки	(горни	делови	на	обувките),	обувки	(кожена	
лента	 зашиена	 на	 работ	 на	 горниот	 дел	 заради	
зацврстување	 на	 ѓонот),	 обувки	 (кожени	 горни	
делови	на	обувките),	обувки	(метални	делови	на	
обувките),	 обувки	 (топуци	 за	 обувки),	 обувки	 за	
плажа,	обувки	за	скијање,	обувки	за	фудбал,	обувки	
за	 фудбал(крампони	 на	 обувките	 за	 фудбал),	
патики,	 пелени	 за	 бебиња	 (не	 се	 од	 хартија),	
пелени	 за	 новороденчиња,	 пелени	 од	 текстил,	
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пелерини,	периферии	за	шапки,	петици,	пиџами,	
плажа	 (обувки	 за	 плажа),	 планинарски	 чевли,	
платнени	 чевли	 /чевли	 за	 качување/,	 подврски	
(држачи	 за	 машки	 чорапи),	 појаси	 /предмети	
за	 облекување/,	 покривки	 за	 уши	 /предмети	 за	
облекување/,	 поткошули,	 потници	 за	 под	 пазуви,	
потздолништа,	предмети	за	облекување,	престилки	
/предмети	 за	 облекување/,	 пуловери,	 пуловери	
без	 ракави,	 ракавици	 без	 прсти	 /работнички	
ракавици/,	 ракавици	 /предмети	 за	 облекување/,	
ремени,	сандали,	свештеничка	облека	(пелерина	
со	 качулка),	 свилени	 шамии,	 сенила	 за	 капи,	
спортски	 обувки,	 спортски	 шорцеви,	 средства	
против	лизгање	на	обувките,	тоги,	топуци,	трикоа	
/гимнастички	 дресови,	 маици/,	 трикотажени	
предмети	 за	 облекување,	 туника	 /предмети	 за	
обекување/,	униформи,	француски	капи,	хартиена	
облека,	 цилиндри,	 чевли,	 чизми,	 чизми	 (горни	
делови	на	чизми	/сари/),	чизмички,	чорапи,	чорапи	
(петици	за	чорали),	чорапи	(подврски	за	чорапи),	
чорапи	против	потење,	шалови,	шамии	за	на	врат,	
шапки,	широки	појаси	/ленти/,	џебови	на	облека	
кл.	 35	 	 услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	
со:	 автомобилисти	 (облека	 за	 автомобилисти),	
блузи,	 блузи	 /работнички	 кошули/,	 боди	 облека	
/облека	 што	 се	 прилепува	 на	 тело/,	 бое	 /око–
лувратници	 	 од	 пердуви	 	 или	 крзно/,	 велови	 /
предмети	за	облекување/,	велосипедисти	(облека	
за	 велосипедисти),	 влечки,	 вметнати	 делови	
на	 кошули,	 внатрешни	 ѓонови,	 вратоврски,	
вратоврски	за	кошули,	врвови	на	обувки,	габарден	
/предмети	 за	 облекување/,	 гаќички	 со	 пелени	 за	
доенчиња,	 гимнастика	 (гимнастички	 патики),	
горна	 облека,	 горни	 капути	 /палета/,	 готови	
постави	 /дел	 од	 облека/,	 градници,	 	 доколеници	
/гамаши/,	долна	облека,	долна	облека	за	впивање	
пот,	 домашни	 фустани,	 ѓонови,	 елеци,	 женски	
гаќи,	 женски	 градници	 /долна	 облека/,	 женски	
капи,	женски	наметки	за	бања,	женски	поткошули,	
женски	шалови	од	крзно,	затегнувачи,	затегнувачи	
од	 еластична	 ткаенина,	 здолништа,	 канцеларки	
вреќички	 обложени	 со	 крзно	 /за	 затоплување	 на	
нозете/	не	се	за	електрично	греење,	капење	(капи	
за	капење),	капење	(костуми	за	капење),	капење	
(машки	 гаќички	 за	 капење),	 капење	 (наметки	 за	
бања),	капење	(чевли	за	капење),	капи	/беретки/,	
капути,	качулки	/предмет	за	облекување/,	коленици,	
комбинезони	 за	 скијање	 на	 вода,	 комбинезони	
/женска	 долна	 облека/,	 комбинезони	 /облека/,	
конфекциска	 облека,	 коприни	 /мали	 велови/,	
костуми,	 кошули,	 кошули	 (одделно	 направени	
градни	делови	од	кошули),	кошули	(пластрони	за	
кошули),	крзна	/предмет	за	облекување/,	крзнени	
наметки	 /палта/,	 кружни	 капи,	 куси	 блузи,	 куси	
капути	 /сакоа/,	 куси	 спортски	 палта	 	 со	 	 качулки	
/палета/,	 куси	чорапи,	ленти	за	 глава	 (детали	на	
облеката),	манжетни	/од	предмети	за	облекување/,	
манипули	 /украси	 од	 ткаенина	 што	 ги	 носат	
свештениците	на	раката	за	време	на	миса/,	машки	
гаќи,	 машки	 наметки,	 морнарски	 блузи	 /палта/,	
муфови	 /предмети	 за	 облекување/,	 наметки	 за	
бања	(сандали	за	бања),	наметки	за	дожд,	наметки	
/облека/,	 нараквици	 од	 волна	 /плетени/,	 обвивки	
од	 текстил,	 обувки,	 обувки	 (горни	 делови	 на	
обувките),	обувки	(кожена	лента	зашиена	на	работ	

на	 горниот	 дел	 заради	 зацврстување	 на	 ѓонот),	
обувки	(кожени	горни	делови	на	обувките),	обувки	
(метални	 делови	 на	 обувките),	 обувки	 (топуци	
за	 обувки),	 обувки	 за	 плажа,	 обувки	 за	 скијање,	
обувки	за	фудбал,	обувки	за	фудбал	(крампони	на	
обувките	 за	фудбал),	 патики,	 пелени	 за	 бебиња	
(не	 се	 од	 хартија),	 пелени	 за	 новороденчиња,	
пелени	 од	 текстил,	 пелерини,.периферии	 за	
шапки,	петици,	пиџами,	плажа	(обувки	за	плажа),	
планинарски	 чевли,	 платнени	 чевли	 /чевли	 за	
качување/,	 подврски	 (држачи	 за	 машки	 чорапи),	
појаси	/предмети	за	облекување/,	покривки	за	уши	
/предмети	 за	 облекување/,	 поткошули,	 потници	
за	 под	 пазуви,	 потздолништа,	 предмети	 за	
облекување,	престилки	/предмети	за	облекување/,	
пуловери,	 пуловери	 без	 ракави,	 ракавици	 без	
лрсти	/работнички	ракавици/,	ракавици	/предмети	
за	 облекување/,	 ремени,	 сандали,	 свештеничка	
облека	 (пелерина	 со	 качулка),	 свилени	 шамии,	
сенила	 за	 капи,	 спортски	 обувки,	 спортски	
шорцеви,	 средства	против	лизгање	на	обувките,	
тоги,	 топуци,	 трикоа	 /гимнастички	 дресови,	
маици/,	 трикотажени	 предмети	 за	 облекување,	
туника	 /предмети	 за	 обекување/,	 униформи,	
униформи,	 француски	 капи,	 хартиена	 облека,	
цилиндри,	чевли,	чизми,	чизми	(горни	делови	на	
чизми	 /сари/),	 чизмички,	 чорапи,	 чорапи	 (петици	
за	чорапи),	чорапи	(подврски	за	чорапи),	чорапи	
против	потење,	шалови,	шамии	за	на	врат,	шапки,	
широки	појаси	/ленти/,	џебови	на	облека	

(111)	 15813	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/992	 (220)	 07/08/2008
	 	 (181)	 07/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 SPRIDER STORES SA
 Anthoussa Attiki, 1 Syrou Str., OSAM District, PC 

15349, GR
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

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

кл.	25		автомобилисти	(облека	за	автомобилисти),	
блузи,	 блузи	 /работнички	 кошули/,	 боди	 облека	
/облека	 се	 прилепува	 на	 тело/,	 бое	 /околу–
вратници	 од	 пердуви	 или	 крзно/,	 велови	 /пред–
мети	 за	 облекување/,	 велосипедисти	 (облека	
за	 велосипедисти),	 влечки,	 вметнати	 делови	
на	 кошули,	 внатрешни	 ѓонови,	 вратоврски,	
вратоврски	за	кошули,	врвови	на	обувки,	габарден	
/предмети	 за	 облекување/,	 гаќички	 со	 пелени	 за	
доенчиња,	 гимнастика	 (гимнастички	 патики),	
горна	 облека,	 горни	 капути	 /палета/,	 готови	
постави	 /дел	 од	 облека/,	 градници,	 	 доколеници	
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/гамаши/,	долна	облека,	долна	облека	за	впивање	
пот,	 домашни	 фустани,	 ѓонови,	 елеци,	 женски	
гаќи,	 женски	 градници	 /долна	 облека/,	 женски	
капи,	женски	наметки	за	бања,	женски	поткошули,	
женски	шалови	од	крзно,	затегнувачи,	затегнувачи	
од	 еластична	 ткаенина,	 здолништа,	 канцеларки	
вреќички	 обложени	 со	 крзно	 за	 затоплување	 на	
нозете/	 не	 се	 за	 електрично	 греење/,	 капење	
(капи	 за	 капење),	 капење	 (костуми	 за	 капење),	
капење	 (машки	 гаќички	 за	 капење),	 капење	
(наметки	 за	 бања),	 капење	 (чевли	 за	 капење),	
капи	 /беретки/,	 капути,	 качулки	 /предмет	 за	
облекување/,	 коленици,	 комбинезони	 за	 скијање	
на	 вода,	 комбинезони	 /женска	 долна	 облека/,	
комбинезони	 /облека/,	 конфекциска	 облека,	
коприни	/мали	велови/,	костуми,	кошули,	кошули	
(одделно	 направени	 градни	 делови	 од	 кошули),	
кошули	 (пластрони	 за	 кошули),	 крзна	 /предмет	
за	облекување/,	крзнени	наметки	/палта/,	кружни	
капи,	 куси	 блузи,	 куси	 капути	 /сакоа/,	 куси	
спортски	палта	со	качулки	/палета/,	куси	чорапи,	
ленти	 за	 глава	 (детали	 на	 облеката),	 манжетни	
/од	 предмети	 за	 облекување/,	 манипули	 /украси	
од	ткаенина	што	ги	носат	свештениците	на	раката	
за	 време	 на	 миса/,	 машки	 гаќи,	 машки	 наметки,	
морнарски	 блузи	 /палта/,	 муфови	 /предмети	 за	
облекување/,	наметки	за	бања	(сандали	за	бања),	
наметки	 за	 дожд,	 наметки	 /облека/,	 нараквици	
од	 волна	 /плетени/,	 обвивки	 од	 текстил,	 обувки,	
обувки	 (горни	 делови	 на	 обувките),	 обувки	
(кожена	лента	зашиена	на	работ	на	горниот	дел	
заради	 зацврстување	 на	 ѓонот),	 обувки	 (кожени	
горни	 делови	 на	 обувките),	 обувки	 (метални	
делови	 на	 обувките),	 обувки	 (топуци	 за	 обувки),	
обувки	 за	 плажа,	 обувки	 за	 скијање,	 обувки	 за	
фудбал,	обувки	за	фудбал	(крампони	на	обувките	
за	фудбал),	патики,	пелени	за	бебиња	 (не	се	од	
хартија),	 пелени	 за	 новороденчиња,	 пелени	 од	
текстил,	пелерини,	периферии	за	шапки,	петици,	
пиџами,	 плажа	 (обувки	 за	 плажа),	 планинарски	
чевли,	 платнени	 чевли	 /чевли	 за	 качување/,	
подврски	(држачи	за	машки	чорапи),	појаси	/пред–
мети	за	облекување/,	покривки	за	уши	/предмети	
за	 облекување/,	 поткошули,	 потници	 за	 под	
пазуви,	 потздолништа,	 предмети	 за	облекување,	
престилки	 /предмети	 за	 облекување/,	 пуловери,	
пуловери	 	 	 	 без	 	 	 ракави,	 	 ракавици	 	без	 	 прсти	
/работнички	 ракавици/,	 ракавици	 /предмети	 за	
облекување/,	 ремени,	 сандали,	 свештеничка	
облека	 (пелерина	 со	 качулка),	 свилени	 шамии,	
сенила	 за	 капи,	 спортски	 обувки,	 спортски	
шорцеви,	 средства	против	лизгање	на	обувките,	
тоги,	топуци,	трикоа	/гимнастички	дресови,	маици/,	
трикотажени	 предмети	 за	 облекување,	 туника	
/предмети	 за	 обекување/,	 униформи,	француски	
капи,	 хартиена	 облека,	 цилиндри,	 чевли,	 чизми,	
чизми	 (горни	делови	на	чизми	 /сари/),	 чизмички,	
чорапи,	 чорапи	 (петици	 за	 чорали),	 чорапи	
(подврски	 за	 чорапи),	 чорапи	 против	 потење,	
шалови,	шамии	за	на	врат,	шапки,	широки	појаси	
/ленти/,	џебови	на	облека	
кл.	 35	 	 услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	
со:	 автомобилисти	 (облека	 за	 автомобилисти),	
блузи,	 блузи	 	 /работнички	 кошули/,	 	 боди	
облека	 /облека	 што	 се	 прилепува	 на	 тело/,	 бое	

/околувратници	 од	 пердуви	 или	 крзно/,	 велови	
/предмети	 за	 облекување/,	 	 велосипедисти	
(облека	 за	 велосипедисти),	 влечки,	 вметнати	
делови	на	кошули,	внатрешни	ѓонови,	вратоврски,	
вратоврски	за	кошули,	врвови	на	обувки,	габарден	
/предмети	 за	 облекување/,	 гаќички	 со	 пелени	 за	
доенчиња,	 гимнастика	 (гимнастички	 патики),	
горна	 облека,	 горни	 капути	 /палета/,	 готови	
постави	 /дел	 од	 облека/,	 градници,	 	 доколеници	
/гамаши/,	долна	облека,	долна	облека	за	впивање	
пот,	 домашни	 фустани,	 ѓонови,	 елеци,	 женски	
гаќи,	 женски	 градници	 /долна	 облека/,	 женски	
капи,	женски	наметки	за	бања,	женски	поткошули,	
женски	шалови	од	крзно,	затегнувачи,	затегнувачи	
од	 еластична	 ткаенина,	 здолништа,	 канцеларки	
вреќички	 обложени	 со	 крзно	 /за	 затоплување	
на	 нозете/	 не	 се	 за	 електрично	 греење,	 капење	
(капи	 за	 капење),	 капење	 (костуми	 за	 капење),	
капење	 (машки	 гаќички	 за	 капење),	 капење	
(наметки	 за	 бања),	 капење	 (чевли	 за	 капење),	
капи	 /беретки/,	 капути,	 качулки	 /предмет	 за	
облекување/,	 коленици,	 комбинезони	 за	 скијање	
на	 вода,	 комбинезони	 /женска	 долна	 облека/,	
комбинезони	 /облека/,	 конфекциска	 облека,	
коприни	/мали	велови/,	костуми,	кошули,	кошули	
(одделно	 направени	 градни	 делови	 од	 кошули),	
кошули	 (пластрони	 за	 кошули),	 крзна	 /предмет	
за	облекување/,	крзнени	наметки	/палта/,	кружни	
капи,	 куси	 блузи,	 куси	 капути	 /сакоа/,	 куси	
спортски	палта	со	качулки	/палета/,	куси	чорапи,	
ленти	 за	 глава	 (детали	 на	 облеката),	 манжетни	
/од	 предмети	 за	 облекување/,	 манипули	 /украси	
од	ткаенина	што	ги	носат	свештениците	на	раката	
за	 време	 на	 миса/,	 машки	 гаќи,	 машки	 наметки,	
морнарски	 блузи	 /палта/,	 муфови	 /предмети	 за	
облекување/,	наметки	за	бања	(сандали	за	бања),	
наметки	 за	 дожд,	 наметки	 /облека/,	 нараквици	
од	 волна	 /плетени/,	 обвивки	 од	 текстил,	 обувки,	
обувки	 (горни	 делови	 на	 обувките),	 обувки	
(кожена	лента	зашиена	на	работ	на	горниот	дел	
заради	 зацврстување	 на	 ѓонот),	 обувки	 (кожени	
горни	 делови	 на	 обувките),	 обувки	 (метални	
делови	 на	 обувките),	 обувки	 (топуци	 за	 обувки),	
обувки	 за	 плажа,	 обувки	 за	 скијање,	 обувки	 за	
фудбал,	обувки	за	фудбал	(крампони	на	обувките	
за	фудбал),	патики,	пелени	за	бебиња	 (не	се	од	
хартија),	 пелени	 за	 новороденчиња,	 пелени	 од	
текстил,	пелерини,.периферии	за	шапки,	петици,	
пиџами,	 плажа	 (обувки	 за	 плажа),	 планинарски	
чевли,	 платнени	 чевли	 /чевли	 за	 качување/,	
подврски	(држачи	за	машки	чорапи),	појаси	/пред–
мети	за	облекување/,	покривки	за	уши	/предмети	
за	 облекување/,	 поткошули,	 потници	 за	 под	
пазуви,	 потздолништа,	 предмети	 за	облекување,	
престилки	 	 	 /предмети	 	 	 	 за	 	 облекување/,		
пуловери,	пуловери			без		ракави,	ракавици			без		
прсти	/работнички	ракавици/,	ракавици	/предмети	
за	 облекување/,	 ремени,	 сандали,	 свештеничка	
облека	 (пелерина	 со	 качулка),	 свилени	 шамии,	
сенила	 за	 капи,	 спортски	 обувки,	 спортски	
шорцеви,	 средства	против	лизгање	на	обувките,	
тоги,	 топуци,	 трикоа	 /гимнастички	 дресови,	
маици/,	 трикотажени	 предмети	 за	 облекување,	
туника	 /предмети	 за	 обекување/,	 униформи,	
униформи,	 француски	 капи,	 хартиена	 облека,	
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цилиндри,	чевли,	чизми,	чизми	 (горни	делови	на	
чизми	 /сари/),	 чизмички,	 чорапи,	 чорапи	 (петици	
за	чорапи),	чорапи	 (подврски	за	чорапи),	чорапи	
против	потење,	шалови,	шамии	за	на	врат,	шапки,	
широки	појаси	/ленти/,	џебови	на	облека	

(111)	 15812	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/993	 (220)	 07/08/2008
	 	 (181)	 07/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 SPRIDER STORES SA
 Anthoussa Attiki, 1 Syrou Str., OSAM District, PC 

15349, GR
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

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

кл. 25		автомобилисти	(облека	за	автомобилисти),	
блузи,	 блузи	 /работнички	 кошули/,	 боди	 облека	
/облека	 се	 прилепува	 на	 тело/,	 бое	 /око–
лувратници	од	пердуви	или	крзно/,	велови	/пред–
мети	 за	 облекување/,	 велосипедисти	 (облека	
за	 велосипедисти),	 влечки,	 вметнати	 делови	 на	
кошули,	 внатрешни	 ѓонови,	 вратоврски,	 вра–
товрски	 за	 кошули,	 врвови	 на	 обувки,	 габарден	
/предмети	 за	 облекување/,	 гаќички	 со	 пелени	
за	 доенчиња,	 гимнастика	 (гимнастички	 патики),	
горна	 облека,	 горни	 капути	 /палета/,	 готови	
постави	 /дел	 од	 облека/,	 градници,	 	 доколеници	
/гамаши/,	долна	облека,	долна	облека	за	впивање	
пот,	 домашни	 фустани,	 ѓонови,	 елеци,	 женски	
гаќи,	 женски	 градници	 /долна	 облека/,	 женски	
капи,	женски	наметки	за	бања,	женски	поткошули,	
женски	шалови	од	крзно,	затегнувачи,	затегнувачи	
од	 еластична	 ткаенина,	 здолништа,	 канцеларки	
вреќички	 обложени	 со	 крзно	 за	 затоплување	 на	
нозете/	не	се	за	електрично	греење/,	капење	(капи	
за	капење),	капење	(костуми	за	капење),	капење	
(машки	 гаќички	 за	 капење),	 капење	 (наметки	 за	
бања),	капење	(чевли	за	капење),	капи	/беретки/,	
капути,	качулки	/предмет	за	облекување/,	коленици,	
комбинезони	 за	 скијање	 на	 вода,	 комбинезони	
/женска	 долна	 облека/,	 комбинезони	 /облека/,	
конфекциска	 облека,	 коприни	 /мали	 велови/,	
костуми,	 кошули,	 кошули	 (одделно	 направени	
градни	делови	од	кошули),	кошули	(пластрони	за	
кошули),	крзна	/предмет	за	облекување/,	крзнени	
наметки	 /палта/,	 кружни	 капи,	 куси	 блузи,	 куси	
капути	 /сакоа/,	 куси	 спортски	 палта	 	 со	 	 качулки	
/палета/,	 куси	чорапи,	ленти	за	 глава	 (детали	на	
облеката),	манжетни	/од	предмети	за	облекување/,	
манипули	 /украси	 од	 ткаенина	 што	 ги	 носат	
свештениците	на	раката	за	време	на	миса/,	машки	
гаќи,	 машки	 наметки,	 морнарски	 блузи	 /палта/,	
муфови	 /предмети	 за	 облекување/,	 наметки	 за	
бања	(сандали	за	бања),	наметки	за	дожд,	наметки	

/облека/,	 нараквици	од	 волна	 /плетени/,	 обвивки	
од	 текстил,	 обувки,	 обувки	 (горни	 делови	 на	
обувките),	обувки	(кожена	лента	зашиена	на	работ	
на	 горниот	 дел	 заради	 зацврстување	 на	 ѓонот),	
обувки	(кожени	горни	делови	на	обувките),	обувки	
(метални	 делови	 на	 обувките),	 обувки	 (топуци	
за	 обувки),	 обувки	 за	 плажа,	 обувки	 за	 скијање,	
обувки	за	фудбал,	обувки	за	фудбал	(крампони	на	
обувките	 за	фудбал),	 патики,	 пелени	 за	 бебиња	
(не	 се	 од	 хартија),	 пелени	 за	 новороденчиња,	
пелени	 од	 текстил,	 пелерини,	 периферии	 за	
шапки,	петици,	пиџами,	плажа	(обувки	за	плажа),	
планинарски	 чевли,	 платнени	 чевли	 /чевли	 за	
качување/,	 подврски	 (држачи	 за	 машки	 чорапи),	
појаси	/предмети	за	облекување/,	покривки	за	уши	
/предмети	 за	 облекување/,	 поткошули,	 потници	
за	 под	 пазуви,	 потздолништа,	 предмети	 за	
облекување,	престилки	/предмети	за	облекување/,	
пуловери,	 пуловери	 без	 ракави,	 ракавици	 без	
прсти	/работнички	ракавици/,	ракавици	/предмети	
за	 облекување/,	 ремени,	 сандали,	 свештеничка	
облека	 (пелерина	 со	 качулка),	 свилени	 шамии,	
сенила	 за	 капи,	 спортски	 обувки,	 спортски	
шорцеви,	 средства	против	лизгање	на	обувките,	
тоги,	топуци,	трикоа	/гимнастички	дресови,	маици/,	
трикотажени	 предмети	 за	 облекување,	 туника	
/предмети	 за	 обекување/,	 униформи,	француски	
капи,	 хартиена	 облека,	 цилиндри,	 чевли,	 чизми,	
чизми	 (горни	делови	на	чизми	 /сари/),	 чизмички,	
чорапи,	 чорапи	 (петици	 за	 чорали),	 чорапи	
(подврски	 за	 чорапи),	 чорапи	 против	 потење,	
шалови,	шамии	за	на	врат,	шапки,	широки	појаси	
/ленти/,	џебови	на	облека	
кл.	 35 	 услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	
со:	 автомобилисти	 (облека	 за	 автомобилисти),	
блузи,	 блузи	 /работнички	 кошули/,	 боди	 облека	
/облека	 што	 се	 прилепува	 на	 тело/,	 бое	 /око–
лувратници	од	пердуви	или	крзно/,	велови	/пред–
мети	 за	 облекување/,	 велосипедисти	 (облека	
за	 велосипедисти),	 влечки,	 вметнати	 делови	
на	 кошули,	 внатрешни	 ѓонови,	 вратоврски,	
вратоврски	за	кошули,	врвови	на	обувки,	габарден	
/предмети	 за	 облекување/,	 гаќички	 со	 пелени	 за	
доенчиња,	 гимнастика	 (гимнастички	 патики),	
горна	 облека,	 горни	 капути	 /палета/,	 готови	
постави	 /дел	 од	 облека/,	 градници,	 	 доколеници	
/гамаши/,	долна	облека,	долна	облека	за	впивање	
пот,	 домашни	 фустани,	 ѓонови,	 елеци,	 женски	
гаќи,	 женски	 градници	 /долна	 облека/,	 женски	
капи,	женски	наметки	за	бања,	женски	поткошули,	
женски	шалови	од	крзно,	затегнувачи,	затегнувачи	
од	 еластична	 ткаенина,	 здолништа,	 канцеларки	
вреќички	 обложени	 со	 крзно	 /за	 затоплување	
на	 нозете/	 не	 се	 за	 електрично	 греење,	 капење	
(капи	 за	 капење),	 капење	 (костуми	 за	 капење),	
капење	 (машки	 гаќички	 за	 капење),	 капење	
(наметки	 за	 бања),	 капење	 (чевли	 за	 капење),	
капи	 /беретки/,	 капути,	 качулки	 /предмет	 за	
облекување/,	 коленици,	 комбинезони	 за	 скијање	
на	 вода,	 комбинезони	 /женска	 долна	 облека/,	
комбинезони	 /облека/,	 конфекциска	 облека,	
коприни	/мали	велови/,	костуми,	кошули,	кошули	
(одделно	 направени	 градни	 делови	 од	 кошули),	
кошули	 (пластрони	 за	 кошули),	 крзна	 /предмет	
за	облекување/,	крзнени	наметки	/палта/,	кружни	

15812



Glasnik, 16/3, str. 80-245, juni 2009 Skopje   

Trgovski marki

193

капи,	 куси	 блузи,	 куси	 капути	 /сакоа/,	 куси	
спортски	палта	со	качулки	/палета/,	куси	чорапи,	
ленти	 за	 глава	 (детали	 на	 облеката),	 манжетни	
/од	 предмети	 за	 облекување/,	 манипули	 /украси	
од	ткаенина	што	ги	носат	свештениците	на	раката	
за	 време	 на	 миса/,	 машки	 гаќи,	 машки	 наметки,	
морнарски	 блузи	 /палта/,	 муфови	 /предмети	 за	
облекување/,	наметки	за	бања	(сандали	за	бања),	
наметки	 за	 дожд,	 наметки	 /облека/,	 нараквици	
од	 волна	 /плетени/,	 обвивки	 од	 текстил,	 обувки,	
обувки	 (горни	 делови	 на	 обувките),	 обувки	
(кожена	лента	зашиена	на	работ	на	горниот	дел	
заради	 зацврстување	 на	 ѓонот),	 обувки	 (кожени	
горни	 делови	 на	 обувките),	 обувки	 (метални	
делови	 на	 обувките),	 обувки	 (топуци	 за	 обувки),	
обувки	 за	 плажа,	 обувки	 за	 скијање,	 обувки	 за	
фудбал,	обувки	за	фудбал	(крампони	на	обувките	
за	фудбал),	патики,	пелени	за	бебиња	 (не	се	од	
хартија),	 пелени	 за	 новороденчиња,	 пелени	 од	
текстил,	пелерини,.периферии	за	шапки,	петици,	
пиџами,	 плажа	 (обувки	 за	 плажа),	 планинарски	
чевли,	 платнени	 чевли	 /чевли	 за	 качување/,	
подврски	(држачи	за	машки	чорапи),	појаси	/пред–
мети	за	облекување/,	покривки	за	уши	/предмети	
за	 облекување/,	 поткошули,	 потници	 за	 под	
пазуви,	 потздолништа,	 предмети	 за	облекување,	
престилки	 /предмети	 за	 облекување/,	 пуловери,	
пуловери	без	 	 	 ракави,	 	 	 ракавици	 	 	без	 	 	 прсти	
/работнички	 ракавици/,	 ракавици	 /предмети	 за	
облекување/,	 ремени,	 сандали,	 свештеничка	
облека	 (пелерина	 со	 качулка),	 свилени	 шамии,	
сенила	 за	 капи,	 спортски	 обувки,	 спортски	
шорцеви,	 средства	против	лизгање	на	обувките,	
тоги,	 топуци,	 трикоа	 /гимнастички	 дресови,	
маици/,	 трикотажени	 предмети	 за	 облекување,	
туника	 /предмети	 за	 обекување/,	 униформи,	
униформи,	 француски	 капи,	 хартиена	 облека,	
цилиндри,	чевли,	чизми,	чизми	(горни	делови	на	
чизми	 /сари/),	 чизмички,	 чорапи,	 чорапи	 (петици	
за	чорапи),	чорапи	(подврски	за	чорапи),	чорапи	
против	потење,	шалови,	шамии	за	на	врат,	шапки,	
широки	појаси	/ленти/,	џебови	на	облека	
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кл. 25		автомобилисти	(облека	за	автомобилисти),	
блузи,	 блузи	 /работнички	 кошули/,	 боди	 облека	
/облека	 се	 прилепува	 на	 тело/,	 бое	 /околу–
вратници	 од	 пердуви	 или	 крзно/,	 велови	 /пред–
мети	 за	 облекување/,	 велосипедисти	 (облека	
за	 велосипедисти),	 влечки,	 вметнати	 делови	
на	 кошули,	 внатрешни	 ѓонови,	 вратоврски,	
вратоврски	за	кошули,	врвови	на	обувки,	габарден	
/предмети	 за	 облекување/,	 гаќички	 со	 пелени	 за	
доенчиња,	 гимнастика	 (гимнастички	 патики),	
горна	 облека,	 горни	 капути	 /палета/,	 готови	
постави	 /дел	 од	 облека/,	 градници,	 	 доколеници	
/гамаши/,	долна	облека,	долна	облека	за	впивање	
пот,	 домашни	 фустани,	 ѓонови,	 елеци,	 женски	
гаќи,	 женски	 градници	 /долна	 облека/,	 женски	
капи,	женски	наметки	за	бања,	женски	поткошули,	
женски	шалови	од	крзно,	затегнувачи,	затегнувачи	
од	 еластична	 ткаенина,	 здолништа,	 канцеларки	
вреќички	 обложени	 со	 крзно	 за	 затоплување	 на	
нозете/	 не	 се	 за	 електрично	 греење/,	 капење	
(капи	 за	 капење),	 капење	 (костуми	 за	 капење),	
капење	 (машки	 гаќички	 за	 капење),	 капење	
(наметки	 за	 бања),	 капење	 (чевли	 за	 капење),	
капи	 /беретки/,	 капути,	 качулки	 /предмет	 за	
облекување/,	 коленици,	 комбинезони	 за	 скијање	
на	 вода,	 комбинезони	 /женска	 долна	 облека/,	
комбинезони	 /облека/,	 конфекциска	 облека,	
коприни	/мали	велови/,	костуми,	кошули,	кошули	
(одделно	 направени	 градни	 делови	 од	 кошули),	
кошули	 (пластрони	 за	 кошули),	 крзна	 /предмет	
за	облекување/,	крзнени	наметки	/палта/,	кружни	
капи,	 куси	 блузи,	 куси	 капути	 /сакоа/,	 куси	
спортски	палта	со	качулки	/палета/,	куси	чорапи,	
ленти	 за	 глава	 (детали	 на	 облеката),	 манжетни	
/од	 предмети	 за	 облекување/,	 манипули	 /украси	
од	ткаенина	што	ги	носат	свештениците	на	раката	
за	 време	 на	 миса/,	 машки	 гаќи,	 машки	 наметки,	
морнарски	 блузи	 /палта/,	 муфови	 /предмети	 за	
облекување/,	наметки	за	бања	(сандали	за	бања),	
наметки	 за	 дожд,	 наметки	 /облека/,	 нараквици	
од	 волна	 /плетени/,	 обвивки	 од	 текстил,	 обувки,	
обувки	 (горни	 делови	 на	 обувките),	 обувки	
(кожена	лента	зашиена	на	работ	на	горниот	дел	
заради	 зацврстување	 на	 ѓонот),	 обувки	 (кожени	
горни	 делови	 на	 обувките),	 обувки	 (метални	
делови	 на	 обувките),	 обувки	 (топуци	 за	 обувки),	
обувки	 за	 плажа,	 обувки	 за	 скијање,	 обувки	 за	
фудбал,	обувки	за	фудбал	.(крампони	на	обувките	
за	фудбал),	патики,	пелени	за	бебиња	 (не	се	од	
хартија),	 пелени	 за	 новороденчиња,	 пелени	 од	
текстил,	пелерини,	периферии	за	шапки,	петици,	
пиџами,	 плажа	 (обувки	 за	 плажа),	 планинарски	
чевли,	 платнени	 чевли	 /чевли	 за	 качување/,	
подврски	(држачи	за	машки	чорапи),	појаси	/пред–
мети	за	облекување/,	покривки	за	уши	/предмети	
за	 облекување/,	 поткошули,	 потници	 за	 под	
пазуви,	 потздолништа,	 предмети	 за	облекување,	
престилки	 /предмети	 за	 облекување/,	 пуловери,	
пуловери	без	 	 	 ракави,	 	 	 ракавици	 	 	без	 	 	 прсти	
/работнички	 ракавици/,	 ракавици	 /предмети	 за	
облекување/,	 ремени,	 сандали,	 свештеничка	
облека	 (пелерина	 со	 качулка),	 свилени	 шамии,	
сенила	 за	 капи,	 спортски	 обувки,	 спортски	

15811



Glasnik, 16/3, str. 80-245, juni 2009 Skopje

Trgovski marki

194

шорцеви,	 средства	 против	лизгање	 на	 обувките,	
тоги,	топуци,	трикоа	/гимнастички	дресови,	маици/,	
трикотажени	 предмети	 за	 облекување,	 туника	
/предмети	 за	 обекување/,	 униформи,	 француски	
капи,	 хартиена	 облека,	 цилиндри,	 чевли,	 чизми,	
чизми	 (горни	делови	на	чизми	 /сари/),	 чизмички,	
чорапи,	 чорапи	 (петици	 за	 чорали),	 чорапи	
(подврски	 за	 чорапи),	 чорапи	 против	 потење,	
шалови,	шамии	за	на	врат,	шапки,	широки	појаси	
/ленти/,	џебови	на	облека	
кл.	 35	 	 услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	
со:	 автомобилисти	 (облека	 за	 автомобилисти),	
блузи,	 блузи	 /работнички	 кошули/,	 боди	 облека	
/облека	 што	 се	 прилепува	 на	 тело/,	 бое	 /око–
лувратници	од	пердуви	или	крзно/,	велови	/пред–
мети	 за	 облекување/,	 велосипедисти	 (облека	
за	 велосипедисти),	 влечки,	 вметнати	 делови	
на	 кошули,	 внатрешни	 ѓонови,	 вратоврски,	
вратоврски	за	кошули,	врвови	на	обувки,	габарден	
/предмети	 за	 облекување/,	 гаќички	 со	 пелени	 за	
доенчиња,	 гимнастика	 (гимнастички	 патики),	
горна	 облека,	 горни	 капути	 /палета/,	 готови	
постави	 /дел	 од	 облека/,	 градници,	 	 доколеници	
/гамаши/,	долна	облека,	долна	облека	за	впивање	
пот,	 домашни	 фустани,	 ѓонови,	 елеци,	 женски	
гаќи,	 женски	 градници	 /долна	 облека/,	 женски	
капи,	женски	наметки	за	бања,	женски	поткошули,	
женски	шалови	од	крзно,	затегнувачи,	затегнувачи	
од	 еластична	 ткаенина,	 здолништа,	 канцеларки	
вреќички	обложени	 со	 крзно	 /за	 затоплување	на	
нозете/	не	се	за	електрично	греење,	капење	(капи	
за	капење),	капење	(костуми	за	капење),	капење	
(машки	 гаќички	 за	 капење),	 капење	 (наметки	 за	
бања),	капење	(чевли	за	капење),	капи	/беретки/,	
капути,	качулки	/предмет	за	облекување/,	коленици,	
комбинезони	 за	 скијање	 на	 вода,	 комбинезони	
/женска	 долна	 облека/,	 комбинезони	 /облека/,	
конфекциска	 облека,	 коприни	 /мали	 велови/,	
костуми,	 кошули,	 кошули	 (одделно	 направени	
градни	делови	од	кошули),	кошули	(пластрони	за	
кошули),	крзна	/предмет	за	облекување/,	крзнени	
наметки	 /палта/,	 кружни	 капи,	 куси	 блузи,	 куси	
капути	 /сакоа/,	 куси	 спортски	 палта	 со	 качулки	
/палета/,	куси	чорапи,	ленти	за	 глава	 (детали	на	
облеката),	манжетни	/од	предмети	за	облекување/,	
манипули	 /украси	 од	 ткаенина	 што	 ги	 носат	
свештениците	на	раката	за	време	на	миса/,	машки	
гаќи,	 машки	 наметки,	 морнарски	 блузи	 /палта/,	
муфови	 /предмети	 за	 облекување/,	 наметки	 за	
бања	(сандали	за	бања),	наметки	за	дожд,	наметки	
/облека/,	 нараквици	 од	 волна	 /плетени/,	 обвивки	
од	 текстил,	 обувки,	 обувки	 (горни	 делови	 на	
обувките),	обувки	(кожена	лента	зашиена	на	работ	
на	 горниот	 дел	 заради	 зацврстување	 на	 ѓонот),	
обувки	(кожени	горни	делови	на	обувките),	обувки	
(метални	 делови	 на	 обувките),	 обувки	 (топуци	
за	 обувки),	 обувки	 за	 плажа,	 обувки	 за	 скијање,	
обувки	за	фудбал,	обувки	за	фудбал	(крампони	на	
обувките	 за	фудбал),	 патики,	 пелени	 за	 бебиња	
(не	 се	 од	 хартија),	 пелени	 за	 новороденчиња,	
пелени	 од	 текстил,	 пелерини,.периферии	 за	
шапки,	петици,	пиџами,	плажа	(обувки	за	плажа),	
планинарски	 чевли,	 платнени	 чевли	 /чевли	 за	
качување/,	 подврски	 (држачи	 за	 машки	 чорапи),	
појаси	/предмети	за	облекување/,	покривки	за	уши	

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

(111)	 15810	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/995	 (220)	 07/08/2008
	 	 (181)	 07/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 SPRIDER STORES SA
 Anthoussa Attiki, 1 Syrou Str., OSAM District, PC 

15349, GR
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

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

кл.	25		автомобилисти	(облека	за	автомобилисти),	
блузи,	 блузи	 /работнички	 кошули/,	 боди	 облека	
/облека	 се	 прилепува	 на	 тело/,	 бое	 /око–
лувратници	од	пердуви	или	крзно/,	велови	/пред–
мети	 за	 облекување/,	 велосипедисти	 (облека	
за	 велосипедисти),	 влечки,	 вметнати	 делови	
на	 кошули,	 внатрешни	 ѓонови,	 вратоврски,	
вратоврски	за	кошули,	врвови	на	обувки,	габарден	
/предмети	 за	 облекување/,	 гаќички	 со	 пелени	 за	
доенчиња,	 гимнастика	 (гимнастички	 патики),	
горна	 облека,	 горни	 капути	 /палета/,	 готови	
постави	 /дел	 од	 облека/,	 градници,	 	 доколеници	
/гамаши/,	долна	облека,	долна	облека	за	впивање	
пот,	 домашни	 фустани,	 ѓонови,	 елеци,	 женски	
гаќи,	 женски	 градници	 /долна	 облека/,	 женски	
капи,	женски	наметки	за	бања,	женски	поткошули,	
женски	шалови	од	крзно,	затегнувачи,	затегнувачи	
од	 еластична	 ткаенина,	 здолништа,	 канцеларки	
вреќички	 обложени	 со	 крзно	 за	 затоплување	 на	
нозете/	 не	 се	 за	 електрично	 греење/,	 капење	
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(капи	 за	 капење),	 капење	 (костуми	 за	 капење),	
капење	 (машки	 гаќички	 за	 капење),	 капење	
(наметки	 за	 бања),	 капење	 (чевли	 за	 капење),	
капи	 /беретки/,	 капути,	 качулки	 /предмет	 за	
облекување/,	 коленици,	 комбинезони	 за	 скијање	
на	 вода,	 комбинезони	 /женска	 долна	 облека/,	
комбинезони	 /облека/,	 конфекциска	 облека,	
коприни	/мали	велови/,	костуми,	кошули,	кошули	
(одделно	 направени	 градни	 делови	 од	 кошули),	
кошули	 (пластрони	 за	 кошули),	 крзна	 /предмет	
за	облекување/,	крзнени	наметки	/палта/,	кружни	
капи,	 куси	 блузи,	 куси	 капути	 /сакоа/,	 куси	
спортски	палта	со	качулки	/палета/,	куси	чорапи,	
ленти	 за	 глава	 (детали	 на	 облеката),	 манжетни	
/од	 предмети	 за	 облекување/,	 манипули	 /украси	
од	ткаенина	што	ги	носат	свештениците	на	раката	
за	 време	 на	 миса/,	 машки	 гаќи,	 машки	 наметки,	
морнарски	 блузи	 /палта/,	 муфови	 /предмети	 за	
облекување/,	наметки	за	бања	(сандали	за	бања),	
наметки	 за	 дожд,	 наметки	 /облека/,	 нараквици	
од	 волна	 /плетени/,	 обвивки	 од	 текстил,	 обувки,	
обувки	 (горни	 делови	 на	 обувките),	 обувки	
(кожена	лента	зашиена	на	работ	на	горниот	дел	
заради	 зацврстување	 на	 ѓонот),	 обувки	 (кожени	
горни	 делови	 на	 обувките),	 обувки	 (метални	
делови	 на	 обувките),	 обувки	 (топуци	 за	 обувки),	
обувки	 за	 плажа,	 обувки	 за	 скијање,	 обувки	 за	
фудбал,	обувки	за	фудбал	.(крампони	на	обувките	
за	фудбал),	патики,	пелени	за	бебиња	 (не	се	од	
хартија),	 пелени	 за	 новороденчиња,	 пелени	 од	
текстил,	пелерини,	периферии	за	шапки,	петици,	
пиџами,	 плажа	 (обувки	 за	 плажа),	 планинарски	
чевли,	 платнени	 чевли	 /чевли	 за	 качување/,	
подврски	(држачи	за	машки	чорапи),	појаси	/пред–
мети	за	облекување/,	покривки	за	уши	/предмети	
за	 облекување/,	 поткошули,	 потници	 за	 под	
пазуви,	 потздолништа,	 предмети	 за	облекување,	
престилки	 /предмети	 за	 облекување/,	 пуловери,	
пуловери	 	без	 	 	 ракави,	 	 	 ракавици	 	без	 	 	 прсти	
/работнички	 ракавици/,	 ракавици	 /предмети	 за	
облекување/,	 ремени,	 сандали,	 свештеничка	
облека	 (пелерина	 со	 качулка),	 свилени	 шамии,	
сенила	 за	 капи,	 спортски	 обувки,	 спортски	
шорцеви,	 средства	против	лизгање	на	обувките,	
тоги,	топуци,	трикоа	/гимнастички	дресови,	маици/,	
трикотажени	 предмети	 за	 облекување,	 туника	
/предмети	 за	 обекување/,	 униформи,	француски	
капи,	 хартиена	 облека,	 цилиндри,	 чевли,	 чизми,	
чизми	 (горни	делови	на	чизми	 /сари/),	 чизмички,	
чорапи,	 чорапи	 (петици	 за	 чорали),	 чорапи	
(подврски	 за	 чорапи),	 чорапи	 против	 потење,	
шалови,	шамии	за	на	врат,	шапки,	широки	појаси	
/ленти/,	џебови	на	облека	
кл.	 35	 	 услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	
со:	 автомобилисти	 (облека	 за	 автомобилисти),	
блузи,	 блузи	 /работнички	 кошули/,	 боди	 облека	
/облека	 што	 се	 прилепува	 на	 тело/,	 бое	 /око–
лувратници	од	пердуви	или	крзно/,	велови	/пред–
мети	 за	 облекување/,	 велосипедисти	 (облека	 за	
велосипедисти),	влечки,
вметнати	 делови	 на	 кошули,	 внатрешни	 ѓонови,	
вратоврски,	 вратоврски	 за	 кошули,	 врвови	 на	
обувки,	 габарден	 /предмети	 за	 облекување/,	
гаќички	 со	 пелени	 за	 доенчиња,	 гимнастика	
(гимнастички	патики),	горна	облека,	горни			капути	

/палета/,	готови	постави	/дел	од	облека/,	градници,	
доколеници	/гамаши/,	долна	облека,	долна	облека	
за	впивање	пот,	домашни	фустани,	ѓонови,	елеци,	
женски	 гаќи,	 женски	 градници	 /долна	 облека/,	
женски	 капи,	 женски	 наметки	 за	 бања,	 женски	
поткошули,	женски	шалови	од	крзно,	затегнувачи,	
затегнувачи	 од	 еластична	 ткаенина,	 здолништа,	
канцеларки	 вреќички	 обложени	 со	 крзно	 /за	
затоплување	 на	 нозете/	 не	 се	 за	 електрично	
греење,	 капење	 (капи	 за	 капење),	 капење	
(костуми	 за	 капење),	 капење	 (машки	 гаќички	
за	 капење),	 капење	 (наметки	 за	 бања),	 капење	
(чевли	за	капење),	капи	/беретки/,	капути,	качулки	
/предмет	за	облекување/,	коленици,	комбинезони	
за	 скијање	 на	 вода,	 комбинезони	 /женска	 долна	
облека/,	 комбинезони	 /облека/,	 конфекциска	
облека,	коприни	/мали	велови/,	костуми,	кошули,	
кошули	 (одделно	 направени	 градни	 делови	 од	
кошули),	кошули		(пластрони			за			кошули),			крзна	
/предмет	за	облекување/,	крзнени	наметки	/палта/,	
кружни	капи,	куси	блузи,	куси	капути	/сакоа/,	куси	
спортски	палта	со	качулки	/палета/,	куси	чорапи,	
ленти	 за	 глава	 (детали	 на	 облеката),	 манжетни	
/од	 предмети	 за	 облекување/,	 манипули	 /украси	
од	ткаенина	што	ги	носат	свештениците	на	раката	
за	 време	 на	 миса/,	 машки	 гаќи,	 машки	 наметки,	
морнарски	 блузи	 /палта/,	 муфови	 /предмети	 за	
облекување/,	наметки	за	бања	(сандали	за	бања),	
наметки	 за	 дожд,	 наметки	 /облека/,	 нараквици	
од	 волна	 /плетени/,	 обвивки	 од	 текстил,	 обувки,	
обувки	 (горни	 делови	 на	 обувките),	 обувки	
(кожена	лента	зашиена	на	работ	на	горниот	дел	
заради	 зацврстување	 на	 ѓонот),	 обувки	 (кожени	
горни	 делови	 на	 обувките),	 обувки	 (метални	
делови	 на	 обувките),	 обувки	 (топуци	 за	 обувки),	
обувки	 за	 плажа,	 обувки	 за	 скијање,	 обувки	 за	
фудбал,	обувки	за	фудбал	(крампони	на	обувките	
за	фудбал),	патики,	пелени	за	бебиња	 (не	се	од	
хартија),	 пелени	 за	 новороденчиња,	 пелени	 од	
текстил,	 пелерини,периферии	 за	шапки,	 петици,	
пиџами,	 плажа	 (обувки	 за	 плажа),	 планинарски	
чевли,	 платнени	 чевли	 /чевли	 за	 качување/,	
подврски	(држачи	за	машки	чорапи),	појаси	/пред–
мети	за	облекување/,	покривки	за	уши	/предмети	
за	 облекување/,	 поткошули,	 потници	 за	 под	
пазуви,	 потздолништа,	 предмети	 за	облекување,	
престилки	 /предмети	 за	 облекување/,	 пуловери,	
пуловери	 	 	 без	 	 	 ракави,	 	 ракавици	 	без	 	 	 прсти	
/работнички	 ракавици/,	 ракавици	 /предмети	 за	
облекување/,	 ремени,	 сандали,	 свештеничка	
облека	 (пелерина	 со	 качулка),	 свилени	 шамии,	
сенила	 за	 капи,	 спортски	 обувки,	 спортски	
шорцеви,	 средства	против	лизгање	на	обувките,	
тоги,	 топуци,	 трикоа	 /гимнастички	 дресови,	
маици/,	 трикотажени	 предмети	 за	 облекување,	
туника	 /предмети	 за	 обекување/,	 униформи,	
униформи,	 француски	 капи,	 хартиена	 облека,	
цилиндри,	чевли,	чизми,	чизми	(горни	делови	на	
чизми	 /сари/),	 чизмички,	 чорапи,	 чорапи	 (петици	
за	чорапи),	чорапи	(подврски	за	чорапи),	чорапи	
против	потење,	шалови,	шамии	за	на	врат,	шапки,	
широки	појаси	/ленти/,	џебови	на	облека	
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(111)	 15809	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/996	 (220)	 07/08/2008
	 	 (181)	 07/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 SPRIDER STORES SA
 Anthoussa Attiki, 1 Syrou Str., OSAM District, PC 

15349, GR
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

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

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

(топуци	 за	 обувки),	 обувки	 за	 плажа,	 обувки	 за	
скијање,	 обувки	 за	 фудбал,	 обувки	 за	 фудбал	
.(крампони	 на	 обувките	 за	 фудбал),	 патики,	
пелени	 за	 бебиња	 (не	 се	 од	 хартија),	 пелени	 за	
новороденчиња,	 пелени	 од	 текстил,	 пелерини,	
периферии	 за	 шапки,	 петици,	 пиџами,	 плажа	
(обувки	за	плажа),	планинарски	чевли,	платнени	
чевли	 /чевли	 за	 качување/,	 подврски	 (држачи	 за	
машки	чорапи),	појаси	/предмети	за	облекување/,	
покривки	 за	 уши	 /предмети	 за	 облекување/,	
поткошули,	потници	за	под	пазуви,	потздолништа,	
предмети	 за	 облекување,	 престилки	 /предмети	
за	облекување/,	пуловери,	пуловери	без	ракави,	
ракавици	 без	 прсти	 /работнички	 ракавици/,	
ракавици	 /предмети	 за	 облекување/,	 ремени,	
сандали,	 свештеничка	 облека	 (пелерина	 со	
качулка),	 свилени	 шамии,	 сенила	 за	 капи,	
спортски	 обувки,	 спортски	 шорцеви,	 средства	
против	лизгање	на	обувките,	тоги,	топуци,	трикоа	
/гимнастички	 дресови,	 маици/,	 трикотажени	
предмети	 за	 облекување,	 туника	 /предмети	 за	
обекување/,	униформи,	француски	капи,	хартиена	
облека,	 цилиндри,	 чевли,	 чизми,	 чизми	 (горни	
делови	на	чизми	/сари/),	чизмички,	чорапи,	чорапи	
(петици	за	чорали),	чорапи	(подврски	за	чорапи),	
чорапи	против	потење,	шалови,	шамии	за	на	врат,	
шапки,	широки	појаси	/ленти/,	џебови	на	облека	
кл.	 35	 	 услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	
со:	 автомобилисти	 (облека	 за	 автомобилисти),	
блузи,	 блузи	 /работнички	 кошули/,	 боди	 облека	
/облека	 што	 се	 прилепува	 на	 тело/,	 бое	 /око–
лувратници	од	пердуви	или	крзно/,	велови	/пред–
мети	 за	 облекување/,	 велосипедисти	 (облека	 за	
велосипедисти),	влечки,
вметнати	 делови	 на	 кошули,	 внатрешни	 ѓонови,	
вратоврски,	 вратоврски	 за	 кошули,	 врвови	 на	
обувки,	 габарден	 /предмети	 за	 облекување/,	
гаќички	 со	 пелени	 за	 доенчиња,	 гимнастика	
(гимнастички	патики),	горна	облека,		горни		капути	
/палета/,	готови	постави	/дел	од	облека/,	градници,	
доколеници	/гамаши/,	долна	облека,	долна	облека	
за	впивање	пот,	домашни	фустани,	ѓонови,	елеци,	
женски	 гаќи,	 женски	 градници	 /долна	 облека/,	
женски	 капи,	 женски	 наметки	 за	 бања,	 женски	
поткошули,	женски	шалови	од	крзно,	затегнувачи,	
затегнувачи	 од	 еластична	 ткаенина,	 здолништа,	
канцеларки	 вреќички	 обложени	 со	 крзно	 /за	
затоплување	 на	 нозете/	 не	 се	 за	 електрично	
греење,	 капење	 (капи	 за	 капење),	 капење	
(костуми	 за	 капење),	 капење	 (машки	 гаќички	
за	 капење),	 капење	 (наметки	 за	 бања),	 капење	
(чевли	за	капење),	капи	/беретки/,	капути,	качулки	
/предмет	за	облекување/,	коленици,	комбинезони	
за	 скијање	 на	 вода,	 комбинезони	 /женска	 долна	
облека/,	 комбинезони	 /облека/,	 конфекциска	
облека,	коприни	/мали	велови/,	костуми,	кошули,	
кошули	 (одделно	 направени	 градни	 делови	 од	
кошули),	кошули	(пластрони			за			кошули),		крзна	/
предмет	за	облекување/,	крзнени	наметки	/палта/,	
кружни	капи,	куси	блузи,	куси	капути	/сакоа/,	куси	
спортски	палта	со	качулки	/палета/,	куси	чорапи,	
ленти	 за	 глава	 (детали	 на	 облеката),	 манжетни	
/од	 предмети	 за	 облекување/,	 манипули	 /украси	
од	ткаенина	што	ги	носат	свештениците	на	раката	
за	 време	 на	 миса/,	 машки	 гаќи,	 машки	 наметки,	
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морнарски	 блузи	 /палта/,	 муфови	 /предмети	 за	
облекување/,	наметки	за	бања	(сандали	за	бања),	
наметки	 за	 дожд,	 наметки	 /облека/,	 нараквици	
од	 волна	 /плетени/,	 обвивки	 од	 текстил,	 обувки,	
обувки	 (горни	 делови	 на	 обувките),	 обувки	
(кожена	лента	зашиена	на	работ	на	горниот	дел	
заради	 зацврстување	 на	 ѓонот),	 обувки	 (кожени	
горни	 делови	 на	 обувките),	 обувки	 (метални	
делови	 на	 обувките),	 обувки	 (топуци	 за	 обувки),	
обувки	 за	 плажа,	 обувки	 за	 скијање,	 обувки	 за	
фудбал,	обувки	за	фудбал	(крампони	на	обувките	
за	фудбал),	патики,	пелени	за	бебиња	 (не	се	од	
хартија),	 пелени	 за	 новороденчиња,	 пелени	 од	
текстил,	пелерини,.периферии	за	шапки,	петици,	
пиџами,	 плажа	 (обувки	 за	 плажа),	 планинарски	
чевли,	 платнени	 чевли	 /чевли	 за	 качување/,	
подврски	(држачи	за	машки	чорапи),	појаси	/пред–
мети	за	облекување/,	покривки	за	уши	/предмети	
за	 облекување/,	 поткошули,	 потници	 за	 под	
пазуви,	 потздолништа,	 предмети	 за	облекување,	
престилки	 /предмети	 за	 облекување/,	 пуловери,	
пуловери	 	 	 без	 	 	 ракави,	 	 	 ракавици	 	 	без	прсти	
/работнички	 ракавици/,	 ракавици	 /предмети	 за	
облекување/,	 ремени,	 сандали,	 свештеничка	
облека	 (пелерина	 со	 качулка),	 свилени	 шамии,	
сенила	 за	 капи,	 спортски	 обувки,	 спортски	
шорцеви,	 средства	против	лизгање	на	обувките,	
тоги,	 топуци,	 трикоа	 /гимнастички	 дресови,	
маици/,	 трикотажени	 предмети	 за	 облекување,	
туника	 /предмети	 за	 обекување/,	 униформи,	
униформи,	 француски	 капи,	 хартиена	 облека,	
цилиндри,	чевли,	чизми,	чизми	(горни	делови	на	
чизми	 /сари/),	 чизмички,	 чорапи,	 чорапи	 (петици	
за	чорапи),	чорапи	(подврски	за	чорапи),	чорапи	
против	потење,	шалови,	шамии	за	на	врат,	шапки,	
широки	појаси	/ленти/,	џебови	на	облека	
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кл.	25		автомобилисти	(облека	за	автомобилисти),	
блузи,	 блузи	 /работнички	 кошули/,	 боди	 облека	
/облека	 се	 прилепува	 на	 тело/,	 бое	 /око–
лувратници	од	пердуви	или	крзно/,	велови	/пред–
мети	 за	 облекување/,	 велосипедисти	 (облека	
за	 велосипедисти),	 влечки,	 вметнати	 делови	

на	 кошули,	 внатрешни	 ѓонови,	 вратоврски,	
вратоврски	за	кошули,	врвови	на	обувки,	габарден	
/предмети	 за	 облекување/,	 гаќички	 со	 пелени	 за	
доенчиња,	 гимнастика	 (гимнастички	 патики),	
горна	 облека,	 горни	 капути	 /палета/,	 готови	
постави	 /дел	 од	 облека/,	 градници,	 	 доколеници	
/гамаши/,	долна	облека,	долна	облека	за	впивање	
пот,	 домашни	 фустани,	 ѓонови,	 елеци,	 женски	
гаќи,	 женски	 градници	 /долна	 облека/,	 женски	
капи,	женски	наметки	за	бања,	женски	поткошули,	
женски	шалови	од	крзно,	затегнувачи,	затегнувачи	
од	 еластична	 ткаенина,	 здолништа,	 канцеларки	
вреќички	 обложени	 со	 крзно	 за	 затоплување	 на	
нозете/	 не	 се	 за	 електрично	 греење/,	 капење	
(капи	 за	 капење),	 капење	 (костуми	 за	 капење),	
капење	 (машки	 гаќички	 за	 капење),	 капење	
(наметки	 за	 бања),	 капење	 (чевли	 за	 капење),	
капи	 /беретки/,	 капути,	 качулки	 /предмет	 за	
облекување/,	 коленици,	 комбинезони	 за	 скијање	
на	 вода,	 комбинезони	 /женска	 долна	 облека/,	
комбинезони	 /облека/,	 конфекциска	 облека,	
коприни	/мали	велови/,	костуми,	кошули,	кошули	
(одделно	 направени	 градни	 делови	 од	 кошули),	
кошули	 (пластрони	 за	 кошули),	 крзна	 /предмет	
за	облекување/,	крзнени	наметки	/палта/,	кружни	
капи,	 куси	 блузи,	 куси	 капути	 /сакоа/,	 куси	
спортски	палта	со	качулки	/палета/,	куси	чорапи,	
ленти	 за	 глава	 (детали	 на	 облеката),	 манжетни	
/од	 предмети	 за	 облекување/,	 манипули	 /украси	
од	ткаенина	што	ги	носат	свештениците	на	раката	
за	 време	 на	 миса/,	 машки	 гаќи,	 машки	 наметки,	
морнарски	 блузи	 /палта/,	 муфови	 /предмети	 за	
облекување/,	наметки	за	бања	(сандали	за	бања),	
наметки	 за	 дожд,	 наметки	 /облека/,	 нараквици	
од	 волна	 /плетени/,	 обвивки	 од	 текстил,	 обувки,	
обувки	 (горни	 делови	 на	 обувките),	 обувки	
(кожена	лента	зашиена	на	работ	на	горниот	дел	
заради	 зацврстување	 на	 ѓонот),	 обувки	 (кожени	
горни	 делови	 на	 обувките),	 обувки	 (метални	
делови	 на	 обувките),	 обувки	 (топуци	 за	 обувки),	
обувки	 за	 плажа,	 обувки	 за	 скијање,	 обувки	 за	
фудбал,	обувки	за	фудбал	.(крампони	на	обувките	
за	фудбал),	патики,	пелени	за	бебиња	 (не	се	од	
хартија),	 пелени	 за	 новороденчиња,	 пелени	 од	
текстил,	пелерини,	периферии	за	шапки,	петици,	
пиџами,	 плажа	 (обувки	 за	 плажа),	 планинарски	
чевли,	 платнени	 чевли	 /чевли	 за	 качување/,	
подврски	(држачи	за	машки	чорапи),	појаси	/пред–
мети	за	облекување/,	покривки	за	уши	/предмети	
за	 облекување/,	 поткошули,	 потници	 за	 под	
пазуви,	 потздолништа,	 предмети	 за	облекување,	
престилки	 /предмети	 за	 облекување/,	 пуловери,	
пуловери	без	 	 	 ракави,	 	 	 ракавици	 	 	без	 	 	 прсти	
/работнички	 ракавици/,	 ракавици	 /предмети	 за	
облекување/,	 ремени,	 сандали,	 свештеничка	
облека	 (пелерина	 со	 качулка),	 свилени	 шамии,	
сенила	 за	 капи,	 спортски	 обувки,	 спортски	
шорцеви,	 средства	против	лизгање	на	обувките,	
тоги,	топуци,	трикоа	/гимнастички	дресови,	маици/,	
трикотажени	 предмети	 за	 облекување,	 туника	
/предмети	 за	 обекување/,	 униформи,	француски	
капи,	 хартиена	 облека,	 цилиндри,	 чевли,	 чизми,	
чизми	 (горни	делови	на	чизми	 /сари/),	 чизмички,	
чорапи,	 чорапи	 (петици	 за	 чорали),	 чорапи	
(подврски	 за	 чорапи),	 чорапи	 против	 потење,	
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шалови,	шамии	за	на	врат,	шапки,	широки	појаси	
/ленти/,	џебови	на	облека	
кл.	 35  услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	
со:	 автомобилисти	 (облека	 за	 автомобилисти),	
блузи,	 блузи	 /работнички	 кошули/,	 боди	 облека	
/облека	 што	 се	 прилепува	 на	 тело/,	 бое	 /око–
лувратници	од	 	 	пердуви		 	или	 	 	крзно/,	 	 	велови	
/предмети	 за	 облекување/,	 велосипедисти	
(облека	 за	 велосипедисти),	 влечки,	 вметнати	
делови	на	кошули,	внатрешни	ѓонови,	вратоврски,	
вратоврски	за	кошули,	врвови	на	обувки,	габарден	
/предмети	 за	 облекување/,	 гаќички	 со	 пелени	 за	
доенчиња,	 гимнастика	 (гимнастички	 патики),	
горна	 облека,	 горни	 капути	 /палета/,	 готови	
постави	 /дел	 од	 облека/,	 градници,	 	 доколеници	
/гамаши/,	долна	облека,	долна	облека	за	впивање	
пот,	 домашни	 фустани,	 ѓонови,	 елеци,	 женски	
гаќи,	 женски	 градници	 /долна	 облека/,	 женски	
капи,	женски	наметки	за	бања,	женски	поткошули,	
женски	шалови	од	крзно,	затегнувачи,	затегнувачи	
од	 еластична	 ткаенина,	 здолништа,	 канцеларки	
вреќички	 обложени	 со	 крзно	 /за	 затоплување	 на	
нозете/	не	се	за	електрично	греење,	капење	(капи	
за	капење),	капење	(костуми	за	капење),	капење	
(машки	 гаќички	 за	 капење),	 капење	 (наметки	 за	
бања),	капење	(чевли	за	капење),	капи	/беретки/,	
капути,	качулки	/предмет	за	облекување/,	коленици,	
комбинезони	 за	 скијање	 на	 вода,	 комбинезони	
/женска	 долна	 облека/,	 комбинезони	 /облека/,	
конфекциска	 облека,	 коприни	 /мали	 велови/,	
костуми,	 кошули,	 кошули	 (одделно	 направени	
градни	делови	од	кошули),	кошули	(пластрони	за	
кошули),	крзна	/предмет	за	облекување/,	крзнени	
наметки	 /палта/,	 кружни	 капи,	 куси	 блузи,	 куси	
капути	 /сакоа/,	 куси	 спортски	 палта	 	 со	 	 качулки	
/палета/,	 куси	чорапи,	ленти	за	 глава	 (детали	на	
облеката),	манжетни	/од	предмети	за	облекување/,	
манипули	 /украси	 од	 ткаенина	 што	 ги	 носат	
свештениците	на	раката	за	време	на	миса/,	машки	
гаќи,	 машки	 наметки,	 морнарски	 блузи	 /палта/,	
муфови	 /предмети	 за	 облекување/,	 наметки	 за	
бања	(сандали	за	бања),	наметки	за	дожд,	наметки	
/облека/,	 нараквици	 од	 волна	 /плетени/,	 обвивки	
од	 текстил,	 обувки,	 обувки	 (горни	 делови	 на	
обувките),	обувки	(кожена	лента	зашиена	на	работ	
на	 горниот	 дел	 заради	 зацврстување	 на	 ѓонот),	
обувки	(кожени	горни	делови	на	обувките),	обувки	
(метални	 делови	 на	 обувките),	 обувки	 (топуци	
за	 обувки),	 обувки	 за	 плажа,	 обувки	 за	 скијање,	
обувки	за	фудбал,	обувки	за	фудбал	(крампони	на	
обувките	 за	 фудбал),	 патики,	 пелени	 за	 бебиња	
(не	 се	 од	 хартија),	 пелени	 за	 новороденчиња,	
пелени	 од	 текстил,	 пелерини,.периферии	 за	
шапки,	петици,	пиџами,	плажа	(обувки	за	плажа),	
планинарски	 чевли,	 платнени	 чевли	 /чевли	 за	
качување/,	 подврски	 (држачи	 за	 машки	 чорапи),	
појаси	/предмети	за	облекување/,	покривки	за	уши	
/предмети	 за	 облекување/,	 поткошули,	 потници	
за	 под	 пазуви,	 потздолништа,	 предмети	 за	
облекување,	престилки	/предмети	за	облекување/,	
пуловери,	 пуловери	 без	 ракави,	 ракавици	 без	
лрсти	/работнички	ракавици/,	ракавици	/предмети	
за	 облекување/,	 ремени,	 сандали,	 свештеничка	
облека	 (пелерина	 со	 качулка),	 свилени	 шамии,	
сенила	 за	 капи,	 спортски	 обувки,	 спортски	

шорцеви,	 средства	против	лизгање	на	обувките,	
тоги,	 топуци,	 трикоа	 /гимнастички	 дресови,	
маици/,	 трикотажени	 предмети	 за	 облекување,	
туника	 /предмети	 за	 обекување/,	 униформи,	
униформи,	 француски	 капи,	 хартиена	 облека,	
цилиндри,	чевли,	чизми,	чизми	(горни	делови	на	
чизми	 /сари/),	 чизмички,	 чорапи,	 чорапи	 (петици	
за	чорапи),	чорапи	(подврски	за	чорапи),	чорапи	
против	потење,	шалови,	шамии	за	на	врат,	шапки,	
широки	појаси	/ленти/,	џебови	на	облека	

(111)	 16102	 (151)	 12/05/2009
(210)	 TM		2008/1003	 (220)	 07/08/2008
	 	 (181)	 07/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Интернационален Картичен Систем АД Скопје
 бул.Кузман Јосифовски Питу бр.1, MK
(540)	

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

кл.	 35 	 водење	 на	 работење,	 управување	 со	
работи,	канцелариски	работи	
кл. 36		финансиски	работи,	монетарни	работи	
кл. 42		научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 на	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	

(111)	 15773	 (151)	 21/04/2009
(210)	 TM		2008/1008	 (220)	 07/08/2008
	 	 (181)	 07/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за производство, промет и услуги 

ПИРОТЕХНИКА МИРНОВЕЦ ДООЕЛ
 бул.Јане Сандански бр.7/3, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	жолта,	црвена	и	црна
(551)	 индивидуална
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(510,	511)
кл.	 13 	 експлозиви,	 средства	 за	 огномет,	 пиро–
технички	производи,	огномет	(прибор	за	огномет)	
кл.	28 	петарди	(прскачки	бонбони)	
кл. 39	 	 превоз,	 пакување	 и	 складирање	 на	
производи,	 амбалажа	 на	 производи,	 испорака	
/дистрибуција/	 на	 производи,	 испорака	 /дистри–
буција/	на	стоки,	испорака	на	производи	нарачани	
по	пошта	

(111)	 16103	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/1018	 (220)	 08/08/2008
	 	 (181)	 08/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ДПТУ АКСЕСОАР ДОО увоз-извоз Скопје 
 ул.Павел Шатев бр.20а, Скопје, MK
(540)	

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

кл. 35  услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
бижутерија,	додатоци	за	коса,	козметика,	облека	
и	модни	додатоци	

(111)	 16027	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/1019	 (220)	 08/08/2008
	 	 (181)	 08/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА А.Д.
 Софија 1086 Г.С. Раковски  бр.103, BG
(740)	 ДОДЕВСКИ		НИКОЛА,	адвокат	ул.	„Стив	Наумов”	

22,	1000,	Скопје
(540)	

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

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

(111)	 16028	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/1020	 (220)	 08/08/2008
	 	 (181)	 08/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА А.Д.
 Софија 1086 Г.С. Раковски  бр.103, BG
(740)	 ДОДЕВСКИ		НИКОЛА,	адвокат	ул.	„Стив	Наумов”	

22,	1000,	Скопје

(540)	

ССБ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА 
БАНКА

(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(111)	 16127	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/1033	 (220)	 12/08/2008
	 	 (181)	 12/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 MEGA DISPOSABLES S.A.
 Dekeleias 114, 136 71 Aharnes, GR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

EVERYDAY

(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(111)	 15912	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2008/1050	 (220)	 13/08/2008
	 	 (181)	 13/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 BRITISH-AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 

LIMITED
 Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 

2PG, GB
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

TASTE TRANSMISSION TECHNOLOGIES

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	34		цигари,	тутун,	тутунски	производи,	запалки,	
кибрити	артикли	за	пушачи	
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(111)	 16143	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/1055	 (220)	 14/08/2008
	 	 (181)	 14/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за консалтинг услуги и курсеви ЕУРО 

КОНСАЛТИНГ ТЕМЕЛКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
 ул.Малешевска бр.59 б, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат	Ул.”Васил	

Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540)	

BABY

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 44  хигиена	нега	и	нега	на	убавината	на	луѓето	

(111)	 16142	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/1056	 (220)	 14/08/2008
	 	 (181)	 14/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за консалтинг услуги и курсеви ЕУРО 

КОНСАЛТИНГ ТЕМЕЛКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
 ул.Малешевска бр.59 б, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат		Ул.”Васил	

Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл. 44  хигиена	нега	и	нега	на	убавината	на	луѓето	

(111)	 16078	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/1082	 (220)	 18/08/2008
	 	 (181)	 18/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Пенџерковска Зорица
 бул. Кочо Рацин бр.42-1/б, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје

(540)	

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

кл.	35 	 огласување;	водење	на	работење;	упра–
вување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 37 	 градежни	 конструкции;	 поправки;	 инста–
лациски	услуги	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги,	истражувања	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	за	индустриски	анализил	и	истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	

(111)	 15882	 (151)	 22/04/2009
(210)	 TM		2008/1083	 (220)	 18/08/2008
	 	 (181)	 18/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(300)	 006976674		10/06/2008		EM
(732)	 Publicis Groupe S.A.,
 133 avenue des Champs-Elysees Paris 75008, 

FR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

VIVAKI

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9	 	електронски	публикации;	мулти-медијални	
дискови	 и	 електронски	 публикации;	 мулти-
медијални	 снимки	 и	 електронски	 публикации;	
компјутерски	програми;	софтвер	за	 компјутерски	
игри;	 компјутерски	 софтвер	 во	 вид	 на	 комплет	
готови	 програми;	 компјутејрски	 софтвер	 со	
дозволен	 пристап	и/или	 кој	може	да	 се	 преземе	
„online”	 (во	 секој	 момент)	 преку	 глобални	
компјутерски	 информациски	 мрежи	 или	 од	 веб-
страница	 на	 интернет;	 снимки	 и	 носачи	 на	 звук,	
видео	и	податоци	вклучително	и	плочи,	дискови,	
ленти,	касети,	касетни	полнења,	компакт	дискови,	
CD	 ROM,	 МPEG,	 ЈРEG,	 DVD,	 DVD-RW	 и	 сите	
други	средства	за	складирање	и/или	репродукција	
на	 информации,	 податоци,	 сигнали,	 слики	 и/или	
звуци;	 делови	 и	 прибор	 за	 сите	 горенаведени	
производи	
кл.	 16 	 печатени	 работи;	 публикации;	 часописи;	
книги;	 брошури;	 памфлети;	 списанија;	 постери;	
извештаи	и	листови	со	информации;	информациски	
картички;	папки;	папки	за	состаноци;	упатствен	и	
едукативен	материјал	(освен	апарати);	поштенски	
картички;	канцелариски	материјал;	материјали	за	
пишување	
кл. 35	 	 услуги	 за	 рекламирање	 и	 маркетинг;	
услуги	за	промоција;	услуги	за	односи	со	јавноста;	
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услуги	за	консултации	за	брендови	и	создавање	
брендови;	 услуги	 за	 евалуација	 на	 брендовите;	
поставување	 брендови;	 испитување	 брендови;	
стратегија	 за	 брендови;	 услуги	 за	 франшиза	
(лиценца	 за	 продажба	 на	 некој	 производ	 на	
одредена	 територија);	 услуги	 за	 управување	 со	
средствата	 за	маркетинг	 и	 рекламирање;	 услуги	
за	 купување	 медиуми,	 имено,	 купување	 време	
и	 простор	 за	 објавување	 на	 рекламни	 пораки	
во	 рамките	 на	 времето	 на	 емитување,	 печатен	
простор,	 внатрешен	 простор,	 надворешен	
простор	или	други	медиуми,	како	што	се	простор/
време	на	CD	и	DVD	или	веб-страници;	услуги	за	
маркетинг	 за	 конкретен	 случај	 и	 управување	 со	
конкретен	 деловен	 случај;	 стручна	 консултација	
и	 совети	 што	 се	 однесуваат	 на	 маркетинг	 и	
управување	 со	 конкретен	 случај;	 консултантски	
услуги	 за	 спонзорства;	 деловни	 услуги	 што	 се	
однесуваат	 на	 обезбедување	 спонзорства	 за	
уметнички,	спортски;	музички	и	театарски	настани;	
управување	 и	 претставување	 атлетичари,	
спортисти,	уметници	и	познати	личности;	деловно	
управување	 и	 истражување;	 истражување	 на	
пазарот;	услуги	за	деловно	управување	и	деловни	
консултации;	 услуги	 за	 деловно	 управување	 со	
настани	за	дочек	на	гости;	услуги	за	регрутација;	
анкети	 за	 мислење;	 изготвување,	 обработка	
и	 анализа	 на	 статистички	 податоци;	 услуги	 за	
деловно	 запознавање;	 организирање	 и	 изведба	
на	 комерцијални	 изложби	 и	 шоу	 претстави;	
продукција	 на	 реклами	 за	 радио,	 видео,	
филм,	 компјутери,	 веб-страници	 на	 интернет,	
телевизори	и	мобилни	уреди;	сите	горе	наведени	
услуги	се	нудат	и	„online”	(во	секое	време)	преку	
компјутерски	 веб-страници	 или	 преку	 безжичен	
пренос;	 рекламирање	 преку	 поштенски	 нарачки;	
изработка	 на	 списоци	 за	 директно	 испраќање	
пошта;	 изработка	 на	 списоци	 за	 испраќање	
пошта;	 директно	 рекламирање	 по	 пошта;	
продавање	 по	 пошта;	 изготвување	 списоци	 за	
праќање	по	пошта;	услуги	за	изготвување	списоци	
за	 праќање	по	 пошта	 за	директно	рекламирање	
по	 пошта;	 директно	 продавање,	 продавање	 на	
датотеки,	 телемаркетинг;	 статистичка	 анализа	 и	
изготвување	извештаи;	 управување	со	датотеки;	
услуги	 за	 информации	 (деловни);	 услуги	 за	
деловни	консултации	во	областа	на	електронската	
трговија;	 услуги	 за	 агенција	 за	 рекламирање	 и	
управување	 со	 продажбата,	 имено,	 создавање,	
развој	и	разнесување	на	рекламни	и	промотивни	
материјали	преку	директна	пошта,	весници,	радио,	
телевизија,	мобилни	уреди,	глобална	компјутерска	
мрежа	 и	 други	 интерактивни	 медиуми;	 услуги	
за	 истражување	 и	 услуги	 за	 информации	 што	
се	 однесуваат	 на	 сите	 горенаведени	 услуги;	
„online”	 складирање	 на	 интернет;	 електронско	
складирање	на	дигитални	медиуми,	фотографии,	
филмови,	 видео	 ленти,	 ленти	 -	 носачи	 на	 звук,	
електронска	 пошта;	 електронско	 складирање	
на	 документарна	 евиденција;	 електронско	
складирање	на	документи;	простор	за	складирање	
кој	функционира	преку	интернет;	складирање	на	
документи	 од	 оддалечено	 место;	 електронски	
архиви;	 заштитено	 складирање	 преку	 интернет;	
електронско	складирање	на	заштитени	дигитални	

медиуми,	 фотографии,	 филмови,	 видео	 ленти,	
ленти	 -	 носачи	 на	 звук,	 електронска	 пошта;	
извлекување	на	досиеја	и	документи;	заштитено	
складирање	 на	 документарна	 евиденција;	
заштитено	складирање	на	документи;	заштитено	
складирање	на	електронски	складирани	податоци	
или	документи;	заштитен	простор	за	складирање	
што	 функционира	 преку	 интернет;	 заштитено	
складирање	 на	 досиеја	 од	 оддалечено	 место;	
заштитени	 електронски	 архиви;	 извлекување	
на	 заштитени	 досиеја	 и	 документи;	 изработка	
на	 материјали	 за	 објавување	 и	 рекламирање;	
создавање,	истражување	развој	и	реализација	на	
имиња	на	 брендови,	 пароли,	 испишување	букви	
и	фабрички	жигови;	мобилни	реклами	и	директно	
рекламирање	 по	 пошта;	 компјутерски	 услуги,	
имено,	 изработка	 и	 реализација	 на	 рекламни	
амблеми;	 услуги	 за	 истражување	 во	 областа	 на	
рекламирањето	
кл. 38	 	 телекомуникации;	 услуги	 за	 емитување	
и	 комуникација	 преку	 телевизија,	 радио	 и	
мобилни	 телефони;	 обезбедување	 „online”	 blog,	
конференциски	сали	и	електронски	огласни	табли	
наменети	 за	 пренос	 и	 распределба	 на	 пораките	
помеѓу	 корисниците;	 пренесување/испраќање	
вести	 и	 информации	 што	 се	 однесуваат	 на	
забава,	познати	личности,	филмски,	телевизиски,	
музички,	 спортски,	 фотографски,	 образовни,	
политички	и	спортски	насгани,	производи	и	услуги;	
пренос	 на	 звук	 и/или	 слики;	 телекомуникација	
на	 информации,	 вклучително	 и	 веб-страници;	
обезбедување	 пристап	 до	 веб-страница	 за	
разговор	преку	интернет;	пренос	на	пораки	и/или	
слики	со	помош	на	компјутер;	електронска	пошта;	
електронски	пренос	на	пошта	и	пораки;	пренос	и	
распределба	 на	 информации	 и	 податоци	 преку	
компјутерски	 и	 телевизиски	 мрежи	 и	 интернет;	
услуги	 за	 мобилни	 телефони,	 вклучително	 и	
текстуални	 и	 гласовни	 пораки	 и	 обезбедување	
пристап	до	видео,	игри,	сигнални	тонови,	досиеја	
со	податоци,	програми	(жигови,	екрански	белези)	
и	 музика,	 што	 може	 да	 се	 преземат	 од	 мрежа;	
обезбедување	 пристап	 до	 датотеки	 на	 интернет	
заради	изработка,	развој	и	одржување	на	мрежи	
за	 контакт	 во	 приватниот	 сектор;	 обезбедување	
пристап	 до	 blog,	 конференциска	 сала,	 огласна	
табла	 или	 уред	 за	 разговор;	 информациски,	
консултантски	и	советодавни	услуги,	при	што	сите	
се	однесуваат	на	горенаведените	услуги	
кл. 41 	 услуги	 за	 звук,	 видео	 и	 помошна	
продукција	 и	 пост-продукција	 во	 индустријата	
на	 рекламирање,	 подвижни	 слики,	 видео,	
емитување,	 сателитски,	 кабелски	 и	 телевизиски	
пренос;	наснимување	музика;	емитување	на	звук	
и	забава;	мешање	дијалог,	музика,	звучни	ефекти,	
дијалог	 и	 раскажување;	 автоматска	 замена	 на	
дијалог;	наснимување	живи	звучни	ефекти;	аудио	
пост-продукција;	 аудио	 плејбек	 и	 засилување;	
дуплирањ/синхронизирање	 на	 странски	 јазик	
и	 наснимување;	 видео	 пост-продукција;	 аудио	
пост-продукција;	 додавање	 визуелни	 ефекти	 и	
слики	 на	 видео	 лента,	 аудио	 лента,	 дигитален	
медиум	 и	 филм;	 ракување,	 емитување,	
зголемување,	 обновување,	 претворување	 и	
преформатирање	 на	 филм,	 дигитален	 медиум	
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и	 видео	 лента;	 	 емитување	 на	филм,	 дигитален	
медиум	 и	 видео	 лента;	 ракување	 со	CD,	 DVD	 и	
електронски	 медиуми;	 продукција	 и	 специјални	
ефекти	 за	 реклами,	 филмови	 и	 телевизија;	
изнајмување	 опрема	 наменета	 за	 создавање	
филм,	 дигитален	 медиум	 и	 видео	 лента,	 како	 и	
за	 пост-продукциска	 работа;	 консултации	 кои	 се	
однесуваат	на	грренаведеното;	забава;	едукација,	
упатства,	 настава	 и	 обука;	 забава,	 едукација	 и	
упатства	со	помош	на	или	 кои	се	однесуваат	на	
радио	 и	 телевизија;	 продукција,	 презентација,	
дистрибуција,	 организација,	 мрежно	 работење	 и	
изнајмување	 на	 телевизиски	 и	 радио	 програми	
кои	 содржат	 реклами,	 интерактивна	 забава,	
филмови	и	звучни	и	видео	снимки,	интерактивни	
компакт	дискови	и	CD	ROM	дискови;	производство	
и	 изнајмување	 на	 едукативни	 и	 упатствени	
материјали;	услуги	за	објавување;	обезбедување	
на	 „online”	 електронски	 публикации,	 дигитална	
музика	 и	 дигитална	 забава	 (која	 не	 може	 да	
се	 преземе	 од	 мрежа);	 услуги	 за	 изложби;	
изнајмување	 простории	 за	 радио	 и	 телевизиско	
емитување;	 услуги	 за	 користење	 на	 филм	 и	
анимација;	при	што	сите	горенаведени	услуги	се	
нудат	 и	 „online”	 преку	 компјутерска	 мрежа	 или	
преку	интернет	или	екстранет	мрежи	
кл.	 42 	 истражување	 на	 модели;	 услуги	 за	
илустрација	 (модели);	 услуги	 за	 индустриски	 и	
трговски	модели;	услуги	за	модели,	проектирање,	
создавање,	 истражување,	 развој	 и	 реализација	
на	 пакувања;	 истражување	 во	 областа	 на	 и	
моделирање	 нови	 производи;	 проектирање,	
цртање	и	пишување	по	нарачка,	заради	изработка	
на	 веб-страници	 на	 интернет;	 компјутерски	
услуги,	 имено,	 проектирање	 и	 реализација	 на	
мрежни	веб-сајтови,	софтвер	на	готови	програми	
за	 електронска	 трговија	 и	 компјутерски	 мрежни	
системи	 на	 информатичка	 технологија	 за	 други	
лица;	 услуги	 за	 проектирање	 на	 веб-страници;	
проектирање	 на	 видео	 графика	 со	 помош	 на	
компјутер;	 создавање,	 емитување	 и	 ажурирање	
на	 содржини	 на	 веб-	 страници;	 информациски,	
консултантски	 и	 советодавни	 услуги	 кои	 се	
однесуваат	на	горенаведените	услуги	

(111)	 15798	 (151)	 21/04/2009
(210)	 TM		2008/1088	 (220)	 19/08/2008
	 	 (181)	 19/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ТРАНСНАЦИОНАЛ ИНВЕСТМЕНТС - МК ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје
 ул. Петар Делјан 2/2-17 1000 Скопје, MK
(540)	

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

(510,	511)
кл.	35  услуги	за	продажба	на	големо	и	мало	на	
облека,	 обувки,	 чанти,	 паричници,	 часовници,	
очила	 за	 сонце,	 бижутерија,	 колани,	 капчиња	 и	
текстилни	производи	

(111)	 15730	 (151)	 13/04/2009
(210)	 TM		2008/1089	 (220)	 19/08/2008
	 	 (181)	 19/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство, трговија 
и услуги ДУКИ ДАСО експорт-импорт ДООЕЛ 
Неготино 

 ул. Петар Михајловски-Демирск бб, Неготино, 
MK

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

(540)	

DASO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 14	 	 благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	 изработени	 од	 нив	 или	 преслечени	
со	 нив,	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит,	бижутерија,	скапоцени	камења,	часовници	
и	 хронометриски	 инструменти,	 амајлии	 (накит),	
бисери	(накит),	брошеви	(накит),	вештачко	злато	
(предмети	од	вештачко	злато),	впредено	сребро,	
игли	за	вратоврски,	токи	за	вратоврски,	дијаманти,	
дијаманти	(вештачки),	ѓердани	/накит/,	копчиња	за	
манжетни,	накиг	(ковчежиња	за	накит),	нараквици	
за	часовници,	нараквици	 /накит/,	обетки	прстени	
/накит/,	 синџирчиња	 /накит/,	 украси	 за	 шапки,	
украсни	игли	
кл. 18	 	 кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	
од	 нив	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
кожа	од	животни,	 куфери	и	патни	 торби,	 чадори	
за	дожд	и	за	сонце	и	стапови	за	одење,	вештачка	
кожа,	 визит	 картички	 (папки	 за	 визит	 картички),	
клучеви	(футроли	за	клучеви)	/кожна	галантерија/,	
ковчежиња	 наменети	 за	 тоалетен	 лрибор	 т.н.	
vanits	 cases,	 ковчежиња,	 чанти,	 торби,	 рачни	
торби,	несесери	за	патувања,	паричници,	торби	за	
плажа,	планинарски	торби,	ранци,	рачни	куфери,	
ремени,	 торби	 за	 списи	 /актовки/,	 торби	 /кожна	
галантерија/,	торба	на	тркалца,	училишни	торби,	
чадори	
кл.	 26	 	 тантели,	 везови,	 панделки	 и	 гајтани,	
петлици,	 копци,	 закачки	 и	 окца,	 топуски	 и	 игли,	
вештачко	цвеќе,	брошеви	/украси	за	облека/,	игли	
за	 коса,	мрежи	за	 коса,	 украсни	детали	 за	 коса,	
ленти	 за	 коса,	 позамантериска	 стока,	 перики,	
торби	 (патентни	 затворачи	 за	 торби),	 украси	 за	
облека,	украси	за	чевли,	украсни	врвки,	украсни	
значки,	украшчиња,	колани	за	фустани,	шноли	/за	
коса/	

	
15882



Glasnik, 16/3, str. 80-245, juni 2009 Skopje   

Trgovski marki

203

(111)	 15725	 (151)	 13/04/2009
(210)	 TM		2008/1090	 (220)	 19/08/2008
	 	 (181)	 19/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство, трговија 
и услуги ДУКИ ДАСО експорт-импорт ДООЕЛ 
Неготино 

 ул. Петар Михајловски-Демирск бб, Неготино, 
MK

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

(540)	

DUKI

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 14	 	 благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	 изработени	 од	 нив	 или	 преслечени	
со	 нив,	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит,	бижутерија,	скапоцени	камења,	часовници	
и	 хронометриски	 инструменти,	 амајлии	 (накит),	
бисери	(накит),	брошеви	(накит),	вештачко	злато	
(предмети	од	вештачко	злато),	впредено	сребро,	
игли	за	вратоврски,	токи	за	вратоврски,	дијаманти,	
дијаманти	(вештачки),	ѓердани	/накит/,	копчиња	за	
манжетни,	накиг	(ковчежиња	за	накит),	нараквици	
за	часовници,	нараквици	 /накит/,	обетки	прстени	
/накит/,	 синџирчиња	 /накит/,	 украси	 за	 шапки,	
украсни	игли	
кл.	18	 	 кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	
од	 нив	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
кожа	од	животни,	 куфери	и	патни	 торби,	 чадори	
за	дожд	и	за	сонце	и	стапови	за	одење,	вештачка	
кожа,	 визит	 картички	 (папки	 за	 визит	 картички),	
клучеви	(футроли	за	клучеви)	/кожна	галантерија/,	
ковчежиња	 наменети	 за	 тоалетен	 лрибор	 т.н.	
vanits	 cases,	 ковчежиња,	 чанти,	 торби,	 рачни	
торби,	несесери	за	патувања,	паричници,	торби	за	
плажа,	планинарски	торби,	ранци,	рачни	куфери,	
ремени,	 торби	 за	 списи	 /актовки/,	 торби	 /кожна	
галантерија/,	торба	на	тркалца,	училишни	торби,	
чадори	
кл.	 26	 	 тантели,	 везови,	 панделки	 и	 гајтани,	
петлици,	 копци,	 закачки	 и	 окца,	 топуски	 и	 игли,	
вештачко	цвеќе,	брошеви	/украси	за	облека/,	игли	
за	 коса,	мрежи	за	 коса,	 украсни	детали	 за	 коса,	
ленти	 за	 коса,	 позамантериска	 стока,	 перики,	
торби	 (патентни	 затворачи	 за	 торби),	 украси	 за	
облека,	украси	за	чевли,	украсни	врвки,	украсни	
значки,	украшчиња,	колани	за	фустани,	шноли	/за	
коса/	

(111)	 15728	 (151)	 20/05/2009
(210)	 TM		2008/1091	 (220)	 19/08/2008
	 	 (181)	 19/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009	

(732)	 „СТОЛ” ДОО Скопје
11ти Октомври бр. 34, 1000 Скопје, MK
(540)	

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

кл.	 35	 	 услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 на	
канцелариски	мебел	

(111)	 16056	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/1092	 (220)	 19/08/2008
	 	 (181)	 19/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 TД ФИДЕЛИНКА ДОО ОХРИД
 ул. Никола Карев бр. 93, 6000 Охрид,, MK
(740)	 ТД	 ФИДЕЛИНКА	 ДОО	 ОХРИД	 	 ул.	 Димитрије	

Чуповски	бр.6-1/3	1000	Скопје
(540)	

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

кл.	 35	 	 услуги	 при	 продажба	 на	 мало	 и	 големо	
со	 брашно,	 тестенини,	 кондиторски	 производи,	
пекарски	производи,	производи	од	скроб	

(111)	 15970	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/1097	 (220)	 19/08/2008
	 	 (181)	 19/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
 of 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, 

Gyeonggi-do, KR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

SAMSUNG

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 11  апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	и	за	санитарни	намени	
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(111)	 15926	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/1098	 (220)	 19/08/2008
	 	 (181)	 19/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
 of 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, 

Gyeonggi-do, KR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

SAMSUNG

(551)	 индивидуална

(510,	511)

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

(111)	 15928	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/1099	 (220)	 19/08/2008
	 	 (181)	 19/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
 of 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, 

Gyeonggi-do, KR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

SAMSUNG

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	7  машини	и	машински	алати,	мотори	и	погонски	
машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила),	 машински	
спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	 (освен	 за	
сувоземни	 возила),	 земјоделски	 направи	 (не	 се	
рачни),	инкубатори	за	јајца	

(111)	 15929	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/1100	 (220)	 19/08/2008
	 	 (181)	 19/08/2018	

	 (450)	 30/06/2009

(732)	 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
 of 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, 

Gyeonggi-do, KR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 7		машини	и	машински	алати,	мотори	и	погонски	
машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила),	 машински	
спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	 (освен	 за	
сувоземни	 возила),	 земјоделски	 направи	 (не	 се	
рачни),	инкубатори	за	јајца	
кл. 9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (иинспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	за	снимање	пренос	и	репродукција	на	звук	
или	слика,	магнетски	носачи	на	податоци,	дискови	
за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	 монети	 или	
жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	 сметање	 и	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	 компјутери,	
апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 11 	 апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	и	за	санитарни	намени	

(111)	 15788	 (151)	 31/03/2009
(210)	 TM		2008/1101	 (220)	 20/08/2008
	 	 (181)	 20/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Јасна Петков Стојановиќ
 ул. Трифун Хаџијанев бр. 3/14, 1000 Скопје, 

MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 светло	 и	 темно	 розова,	 бела,	 светло	 и	 темно	
кафена	

(551)	 индивидуална
15926



Glasnik, 16/3, str. 80-245, juni 2009 Skopje   

Trgovski marki

205

(510,	511)
кл.	5		хигиенски	гаќи	
кл.	 25	 	 долна	 облека,	 женски	 гаќи,	 машки	 гаќи,	
гаќички	со	пелени	за	доенчиња	

(111)	 16086	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/1107	 (220)	 20/08/2008
	 	 (181)	 20/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 The Procter  & Gamble Company
 One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 

45202, US
(740)	 МАРГАРИТА	 	ПЕКЕВСКА,	 	адвокат	ул.	 „Народен	

Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 3	 	 препарати	 за	 перење	 и	 белење,	 за	 куќна	
употреба	

(111)	 16072	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/1108	 (220)	 21/08/2008
	 	 (181)	 21/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за трговија и услуги ДЕА СТУДИО 

ДООЕЛ Скопје
 ул. Козле бр. 44 Б, MK
(540)	

(591)	 зелена(лимон),	црна	и	златно	и	жолта
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 44	 	 фризерско	 студио,	 хигиенска	 нега	 и	
убавината	на	луѓето	

(111)	 15722	 (151)	 13/04/2009
(210)	 TM		2008/1109	 (220)	 21/08/2008
	 	 (181)	 21/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009

(732)	 ИНБЛАН дооел Скопје
 Бул. „АВНОЈ” бр. 36/4 -1, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 зелена,	црна,	жолта,	розова,	црвена,	портокалова,	
виолетова	и	темно	зелена

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	41		образовни	услуги;	обука	

(111)	 16073	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/1113	 (220)	 21/08/2008
	 	 (181)	 21/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Трговско друштво за промет, услуги и 

консалтинг ДЕВОЛ МАРКЕТИНГ ДООЕЛ извоз-
увоз Скопје

 ул. Девол бр.46б Скопје, MK
(540)	

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

кл. 16  хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	се	опфатени	со	друпите	класи,	печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 што	 ги	 користат	
уметниците,	сликарски	четки,	машини	за	пишување	
иканцелариски	прибор	(освен	мебел);	материјали	
за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	 пластични	
материјали	 за	пакување	што	не	 се	опфатени	во	
другите	класи;	печатарски	букви,	клишиња	
кл. 35 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл. 41 	образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	

(111)	 15786	 (151)	 13/04/2009
(210)	 TM		2008/1114	 (220)	 21/08/2008
	 	 (181)	 21/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за угостителство, трговија и услуги 

АМИДОН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 ул. Водњанска бр. 28/2-1, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
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(540)	

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

кл.	35	 	 огласување,	 водење	на	работење,	 упра–
вување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	 36	 	 осигурување,	финансиски	 работи,	 моне–
тарни	работи,	работи	поврзани	со	недвижен	имот	
кл.	43  услуги	за	подготвување	храна	и	пијалоци;	
привремено	сместување	

(111)	 15983	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/1115	 (220)	 21/08/2008
	 	 (181)	 21/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Трговско друштво за промет на стоки и услуги 

ЕВРОПРОГРEС ТРЕЈД увоз-извоз дооел 
Скопје

 ул. Даме Груев бр. 5/5/6, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 34	 	 тутун,	 производи	 за	 пушачите,	 кибрит,	
запалки	за	пушачи,	лулиња,	мали	цигари,	цигари,	
пепелници,	чибуци	за	цигари,	кутии	за	пури,	кутии	
за	цигари,	сечачи	за	цигари,	филтери	за	цигари,	
хартија	за	палење	луле,	хартија		за	цигари	
кл.	35	 	услуги	на	продавници	на	мало,	услуги	на	
продавници	на	големо	
	

	

(111)	 15899	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/1117	 (220)	 21/08/2008
	 	 (181)	 21/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(300)	 77/405,689		25/02/2008		US
(732)	 STUDIO MODERNA SA
 Via Pretorio 22 6900 Lugano, CH
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

TOP SHOP TV

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	38		услуги	за	емитување	
кл.	 41 	 продукција	 и	 дистрибуција	 на	 радио	 и	
телевизиски	 програми	 по	 пат	 на	 телевизија,	
радио,	 сателит,	 телефон,	 безжичен	 и	 мобилен	
телефон,	 дигитален	 телефон	 и	 глобална	 мрежа	
за	комуникации	

(111)	 15871	 (151)	 24/04/2009
(210)	 TM		2008/1119	 (220)	 22/08/2008
	 	 (181)	 22/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Петрушевски Љупчо
 Бул. Климент Охридски бр.66 Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	43		кафетерии	
кл. 44 	 салони	 (козметички	 салони),	 фризерски	
салони	

(111)	 16045	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/1120	 (220)	 22/08/2008
	 	 (181)	 22/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за приредување игри на среќа ДЕЛТА 

БЕТ ДООЕЛ Скопје
 ул. 29-ти Ноември бр. 4Г-7, Скопје, MK
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(540)	

(591)	 црвена,	сива	металик	и	сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	41  спортски	и	културни	активности,	забава	

(111)	 15939	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/1122	 (220)	 22/08/2008
	 	 (181)	 22/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за производство и сервисирање 

АУТОИНСТРУМЕНТ ДОО извоз-извоз Скопје
 бул. Кузман Јосифовски Питу бр.22, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат		ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	9 	апарати	и	инструменти	за	вагање,	мерење	
и	контрола	
кл. 37		поправки,	инсталациски	услуги	
кл. 42		научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
за	калибрација	на	опрема	за	станица	за	технички	
преглед	на	возила	

(111)	 15938	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/1123	 (220)	 22/08/2008
	 	 (181)	 22/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за услуги ЕУРО БИЗНИС ЦЕНТАР ДОО 

Скопје
 ул. Македонија бр.9-11, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
(540)	

(591)	 темно	сива,	портокалова	и	бела
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5 	фармацевтски,	санитарни	препарати,	храна	
за	бебиња,	диететски	супстанции	
кл.	35 	услуги	за	продажба	на	големо	и	мало	на	
козметички	производи	и	накит	
кл.	44  услуги	за	хигиенска	нега	и	нега	на	убавината	
на	луѓето	во	козметички	салон	

(111)	 16044	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/1128	 (220)	 22/08/2008
	 	 (181)	 22/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Fresh & Co. d.o.o. Fabrika za preradu voca
 I.G. Kovacica 3-5, Subotica, YU
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

NEXT BODYTIME

(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(111)	 15966	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/1131	 (220)	 25/08/2008
	 	 (181)	 25/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за угостителство и услуги ДЦ САПОРТ 

ДОО Скопје
 ул. 29-ти Ноември бр. 4Г-7, Скопје, MK
(740)	 Друштво	 за	 угостителство	 и	 услуги	 ДЦ	САПОРТ	

ДОО	Скопје	Кеј	13	Ноември	бр.	14/2-5	Скопје,	МК
(540)	

(591)	 жолта,	сина	и	металик	
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	41  спортски	и	културни	активности,	забава	
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(111)	 16084	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/1134	 (220)	 25/08/2008
	 	 (181)	 25/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Приватна здраствена установа-Поликлиника 

со ординации од специјалистичко-
консултативната здравствена заштита 
НЕУРОМЕДИКА Скопје

 ул. Влае бр. 87, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат		ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
(540)	

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

кл. 44		медицински	услуги	

(111)	 16085	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/1135	 (220)	 25/08/2008
	 	 (181)	 25/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за трговија, производство и услуги 

НМ ТРАДЕ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
 бул. Партизански одреди бр.3/1-4, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат		ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	црна	и	портокалова
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5	 	 фармацевтски	 препарати,	 диететски	
супстанции	што	се	користат	во	медицината	
кл.	10 	медицински	апарати	и	инструменти	
кл. 44	 	медицински	услуги,	хигиенска	нега	и	нега	
на	убавината	на	луѓето	

(111)	 15989	 (151)	 04/05/2009
(210)	 TM		2008/1142	 (220)	 26/08/2008
	 	 (181)	 26/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ВЕСНА-САП ДОО Скопје
 ул. Димитрие Туцовиќ бр. 16 1000 Скопје, MK
(740)	 Јасмина	Величковска	Бошевска		ул.	Миро	Барага	

бб	2210	Пробиштип

(540)	

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

кл.	9		акумулирање	
кл.	35 	 услуги	 при	 продажба	 на	 акумулатори	 на	
големо	и	мало	

(111)	 15862	 (151)	 24/04/2009
(210)	 TM		2008/1144	 (220)	 26/08/2008
	 	 (181)	 26/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 HONDA MOTOR CO., LTD. (a corporation, 

organized and existing under the laws of Japan, 
manufacturers and Merchants)

 1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, 
JP

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

(540)	

INSIGHT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 12	 	 автомобили	 и	 нивни	 делови,	 возила;	
апарати	за	движење	по	земја,	воздух	или	вода	и	
делови	и	додатоци	за	гореспоменатите	производи,	
вклучени	во	класата	12	

(111)	 16043	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/1147	 (220)	 27/08/2008
	 	 (181)	 27/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за управување со фондови ИНОВО 

СТАТУС АД СКОПЈЕ
 Бул. Партизански Одреди, бр.8/м, 1000 Скопје, 

MK
(540)	

(591)	 црвена	и	зелена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 35 	 огласување;	водење	на	работење;	упра–
вување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	36 	 осигурување;	финансиски	 работи;	моне–
тарни	работи;	работи	поврзани	со	недвижен	имот	
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(111)	 15905	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/1150	 (220)	 27/08/2008
	 	 (181)	 27/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Abbott Pharmaceuticals PR Ltd.
 2 Church Street, Hamilton HM 11, BM
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

SIMSPAN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	препарати	

(111)	 15900	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/1154	 (220)	 27/08/2008
	 	 (181)	 27/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Daikin Industries, Ltd.
 Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-nishi 2-

chome, Kita-ku, Osaka, JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 11	 	 апарати	 за	 осветлување;	 греење,	
производство	на	пареа,	варење	(готвење),	ладење,	
сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	 вода	 и	
за	 санитарни	 намени;	 апарати	 и	 инсталации	 за	
климатизација	на	воздухот;	апарати	и	инсталации	
за	 прочистување	 на	 воздухот;	 апарати	 и	
инсталации	за	вентилирање;	апарати	и	инсталации	
за	ладење	на	воздухот;	апарати	и	инсталации	за	
греење	 на	 воздухот;	 апарати	 и	 инсталации	 за	
зголемување	на	влажноста	(влажнење);	апарати	и	
инсталации	за	намалување	на	влажноста;	грејачи	
за	 вода;	 делови	 и	 приклучоци	 (опрема)	 за	 сите	
гореспоменати	производи	

(111)	 16080	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/1159	 (220)	 27/08/2008
	 	 (181)	 27/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ДППУ ПАН ВЕСТ доо увоз-извоз Скопје
 ул. Илинденска бр. 78, 1000 Скопје, MK	

	

(540)	

(591)	 портокалова	и	сива
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производи	 од	 овие	
материјали,	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	
класи;	печатени	работи;	книговезнички	материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 и	 куќна	 употреба;	 сликарски	
прибор;	сликарски	четки;	машини	за	пишување	и	
канцелариски	 прибор	 (освен	мебел),	 материјали	
за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	 пластични	
материјали	за	пакување,	што	не	се	опфатени	во	
другите	класи;		печатарски	букви;	клишиња	

(111)	 15984	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/1166	 (220)	 29/08/2008
	 	 (181)	 29/08/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ИМИЏ ПЛУС ДОО
 ул. Ленинова бр. 24, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл.	16		хартија,	картон	и	производи	од	нив,	печатени	
работи,	хартија	за	амбалажа,	брошури,	весници,	
графички	слики,	 графички	цртежи,	 канцелариски	
прибор	 со	 исклучок	 на	 мебел,	 каталози,	 книги,	
листови	 /хартиени	 производи/,	 обвивки,	 папки	
за	 документи,	 папки	 /канцелариски	 прибор/,	
паус	 хартија,	 пергамент	 хартија,	 печатарски	
букви,	 печатарски	 производи,	 печатен	материјал	
/печатници/,	печатење	 (канцелариски	апарати	за	
печатење),	печатници	/печатени	работи/,	плакати	
/постери/,	 проспекти,	 регистри	 /книги/,	 слики,	
часописи,	фотографии	
кл. 35 	 огласување	 /рекламирање/,	 пропагандни	
дејности,	 рекламирање	 по	 пат	 на	 радио,	
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рекламирање	 по	 пат	 на	 телевизија,	 рекламна	
хроника,	 рекламни	 огласи	 (ширење	 рекламни	
огласи),	ширење	рекламен	материјал,	служби	за	
давање	совети	за	водење	дејности,	 консултации	
за	водење	дејности,	 помош	во	водење	дејности,	
дејности	 (професионални	 консултации),	
професионални	деловни	консултации,	промоција	
за	други,	плакатирање	/огласување/,	пропагандни	
дејности,	изработка	на	реклами	
кл.	 40 	 фотографирање,	 фотокомпозиција,	
фотографии	 (печатење	 фотографии),	 печатење	
(литографско	 печатење),	 печатење	 (офсет	
печатење),	 дигитално	 печатење,	 печатарство,	
монтирање	 видеоленти,	 хартија	 (обработка	 на	
хартија)	
кл. 41	 	 дигитални	 слики	 (услуги	 на	 дигитално	
снимање),	 електронски	 публикации,	 филмови	
(производство	 на	 филмови),	 фотокомпозиција,	
видео	ленти	(производство	на	филмови	на	видео	
ленти),	кино	-	студио,	разонода	по	пат	на	радио,	
разонода	по	пат	на	телевизија,	 услуги	врзани	за	
исполнување	 на	 слободното	 време,	 услуги	 на	
дигитално	снимање,	културни	активности	

(111)	 16047	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/1167	 (220)	 01/09/2008
	 	 (181)	 01/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ДПТУ „АГРОВА” Скопје
 ул. Козле бр. 30 б, MK
(540)	

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

кл. 29 	конзервирано,	смрзнато,	сушено	и	варено	
овошје	и	зеленчук	
кл. 30 	чај	
кл.	35		услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
сушен		и	свеж	зеленчук	

(111)	 15861	 (151)	 24/04/2009
(210)	 TM		2008/1169	 (220)	 01/09/2008
	 	 (181)	 01/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 NATIONAL BANK OF GREECE
 86 Aeolou St., 102 32 Athens, GR
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

NBG BANK

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	36 	осигурување,	финансии,	монетарни	работи	
и	работи	поврзани	со	недвижен	имот	

(111)	 15878	 (151)	 24/04/2009
(210)	 TM		2008/1170	 (220)	 01/09/2008
	 	 (181)	 01/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 BASF Agro B.V., Arnhem (NL) Zweigniederlassung 

Waedenswil
 Moosacherstrasse 2, AU, CH
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

НОМОЛТ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 пестициди,	 особено	 препарати	 за	 униш–
тување	 бактерии,	 фунгициди,	 хербициди,	
инсектициди	

(111)	 16029	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/1183	 (220)	 02/09/2008
	 	 (181)	 02/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Research In Motion Limited
 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, Canada, N2L 

3W8, CA
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

ЗА	 ОСТВАРУВАЊЕ	 И	 ЗАШТИТА	 НА	
ИНТЕЛЕКТУАЛНА	 СОПСТВЕНОСТ	 СКОПЈЕ		
п.факс:	301,	ул.	29	Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје,	
1000	Скопје

(540)	

BOLD

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9  апарати	за	научни,	поморски,	за	испитување,	
фотографски,	 кинематографски,	 оптички,	 за	
вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	 контрола	
(надгледување)	 и	 апарати	 и	 инструменти	 за	
спасување	 и	 настава;	 апарати	 за	 снимање,	
пренос	 и	 репродукција	 на	 податоци,	 звук	 или	
слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	 дискови	
за	 снимање,	 машини	 за	 сметање,	 компјутери	 и	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци;	 компјутерски	
софтвер;	 електронски	 преносливи	 уреди	 за	
безжичен	 пренос	 на	 податоци	 и/или	 звучни	
сигнали;	 додатна	 опрема	 за	 електронски	
преносливи	уреди	за	безжичен	пренос	на	податоци	
и/или	 звучни	 сигнали	 имено	 батерии,	 капаци	 за	
батерии,	прибори	за	во	кола,	полначи	и	подлоги	
за	 полначи,	 слушалки,	 адаптери,	 компјутерски	
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кабли;	 софтвер	 за	 компјутерска	 комуникација	
за	 синхронизација,	 пренос	 и	 споделување	 на	
податоци,	 календар,	 содржина	 и	 пораки	 помеѓу	
еден	или	повеќе	електронски	преносливи	уреди	и	
податоци	запишани	на	или	поврзани	со	компјутер	
кл.	37		поправки	и	инсталациски	услуги	
кл. 38		телекомуникации;	овозможување	интернет	
пристап;	 овозможување	 пристап	 до	 електронска	
база	 на	 податоци,	 овозможување	 пристап	 до	
ГПС	навигациски	услуги;	е-mail	услуги;	услуги	за	
безжично	праќање	податоци,	посебно	услуги	што	
му	 овозможуваат	 на	 корисникот	 да	 праќа	 и/или	
прима	пораки	преку	безжична	мрежа	на	податоци;	
услуги	за	безжично	еднонасочно	или	двонасочно	
повикување	 преку	 пејџер;	 услуги	 за	 пренос	 и	
прием	на	звучна	комуникација;	телекомуникациски	
консултации,	 имено	 обезбедување	 информации	
за	трета	страна	за	да	им	помогне	во	развивањето	
и	 интегрирањето	 на	 еднонасочната	 или	
двонасочната	безжична	поврзаност	на	податоци,	
вклучително	 и	 корпорациски	 и	 домашни/лични	
податоци,	и/или	гласовна	комуникација	
кл. 39		обезбедување	навигациски	услуги	на	ГПС,	
обезбедување	информации	поврзани	со	патување	
и	транспорт	
кл. 41  образование;	обезбедување	на	обука;	забава;	
спортски	 и	 културни	 активности;	 информации	
поврзани	со	истите;	услуги	за	едукација	и	обука,	
имено,	 часови,	 семинари	и	 конференции	со	цел	
да	обезбедат	информации	на	трета	страна	за	да	
им	помогне	во	употребата	на	уреди	за	развивање	
и	поддршка	на	безжичната	поврзаност	и	софтвер	
поврзан	 со	 безжична	 поврзаност	 и	 компјутерска	
комуникација	
кл.	42	 	 научни	 и	 технолошки	 услуги	 и	 услуги	 за	
истражување	и	дизајн	поврзани	со	истите;	услуги	
за	 индустриска	 анализа	 и	 истражување;	 дизајн	
и	 развој	 на	 компјутерски	 хардвер	 и	 софтвер;	
консултантски	 услуги	 и	 услуги	 за	 техничка	
поддршка	 што	 се	 поврзани	 со	 компјутерски	
хардвер	 и	 софтвер,	 телекомуникациски	 услуги	
и	 услуги	 на	 ГПС;	 услуги	 за	 техничка	 поддршка,	
имено,	обновување	и	одржување	на	компјутерски	
софтвер	и	програми	за	поддршка	на	отстранување	
на	дефекти	 за	дијагноза,	и	решавање	проблеми	
поврзани	со	уреди	за	безжично	поврзување	и	со	
компјутерски	софтвер	и	хардвер	
кл.	45		лиценцирање	на	компјутерски	софтвер	

(111)	 15856	 (151)	 16/04/2009
(210)	 TM		2008/1195	 (220)	 03/09/2008
	 	 (181)	 03/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за промет, угостителство и туризам 

ДЕ ЛУКСОР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
 Качанички пат 43, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 -
(554)	
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 39		организирање	патувања	
кл. 43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалaци,	
привремено	сместување	

(111)	 15979	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2008/1196	 (220)	 04/09/2008
	 	 (181)	 04/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 KRAS, PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.D.
 Ravnice 48, 10000 ZAGREB, HR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	Ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

BONBONNIERE KRAS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30  кафе,	чај,	какао,чоколада,	бонбони,	кекси,	
вафли,	 слатки,	 слаткарски	 производи,	 десерти	
вклучени	во	оваа	класа,	сладолед	
кл. 32	 	 безалкохолни	 пијалaци,	 сокови,	 коктели	
без	алкохол,	фрапеи	
кл.	33		алкохолни	пијалaци	
кл.	35		огласни	стопански	дејности	
кл.	 43	 	 услуги	 во	 ресторани	 и	 кантини,	 посебно	
гостилници	(кафулиња)	

(111)	 16071	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2008/1210	 (220)	 04/09/2008
	 	 (181)	 04/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Shimano Inc.
 3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, 

JP
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9		индикатори		на	движење,	уреди	за	мерење	
на	движењето,	 	 компјутери	за	чамци	и	чамци	со	
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весла	што	се	користат	за	одредување	на	поедини	
или	 на	 сите	 наведени	 податоци:	 движење,	
изминато	време,	време,	ден,	датум,	податоци	на	
штоперица,	време	на	возење	помеѓу	две	населени	
места;	 индикатори	 на	 брзина;	 уреди	 за	 мерење	
на	брзина	и	одалеченост;	компјутери	за	чамци	и	
чамци	 на	 весла	што	 се	 користат	 за	 одредување	
на	 поедини	 или	 сите	 наведени	 податоци:	
движење,	 брзина,	 изминато	 време,	 време,	 ден,	
датум,	 далечина,	 фреквенција	 на	 срце	 (брзина	
на	 отчукување	 на	 срце),	 поминати	 километри,	
податоци	од	штоперица,	бројач	на	време,	брзина,	
време	 на	 возење	 помеѓу	 две	 населени	 места,	
оддалеченост	 помеѓу	 две	 населени	 места,	
максимални	 брзини,	 просечни	 брзини,	 просечно	
време	 на	 возење	 помеѓу	 две	 населени	 места,	
вкупна	оддалеченост	помеѓу	две	населени	места,	
просечна	 оддалеченост,	 максимална	 брзина,	
движења,	 брзина	 споредена	 со	 просечната;	
компјутерска	опрема	за	чамци	и	чамци	на	весла	
вклучително	и	звучници,	појачувачи,	лачни	куќишта	
и	 куќишта	 за	 звучници,	 микрофони,	 штоперици,	
бројачи	 на	 време,	 бројачи	 на	 време	 на	 возење	
помеѓу	две	населени	места,	уреди	за	мерење	на	
движење;	аудио	опрема	за	возила,	имено,	аудио	
системи	за	чамци	и	чамци	на	весла	вклучително	
звучници,	појачувачи,	микрофони,	лачни	куќишта	
и	куќишта	за	звучници	
кл.	12  весла;	делови	за	изградба	на	чамци,	имено	
потпорна	граѓа	за	весла;	потпорна	граѓа	за	весла,	
имено	конструкциони	направи	додадени	за	чамци	
на	 весла	 за	 држење	 на	 веслата	 странично	 од	
чамец;	конструкциски	делови	за	чамци;	лежишта	
за	 весла;	 клинови	 за	 лежишта	 за	 весла;	 делови	
за	 чамци,	 имено,	 додатни	 лежишта	 за	 чевли	 за	
употреба	во	чамци	за	веслање;	пречки	(шини)	за	
седење,	имено	пречки	(шини)	над	кои	веслачкото	
седиште	 може	 да	 се	 лизга;	 седишта	 за	 возила;	
седишта	 за	 возила,	 имено	 седишта	 за	 употреба	
кај	 чамци	 и	 чамци	 на	 весла;	 лизгачки	 седишта	
за	 возила	 зацврстени	 за	 чамци;	 перки	 за	 чамци	
и	 чамци	 на	 весла;	 крми,	 алат	 за	 крми,	 крми	 за	
чамци,	 кормиларски	 (управувачки)	 механизми	 и	
крми,	перки	за	чамци	и	чамци	на	весла	
кл.	25 	чевли	

(111)	 15977	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2008/1215	 (220)	 04/09/2008
	 	 (181)	 04/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Panasonic Corporation
 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, OSAKA, JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	2		бои,	фирнајз,	лакови;	средства	за	заштита	од	

корозија	и	гниење	на	дрво;	средства	за	обојување;	
средства	за	нагризување;	сурови	природни	смоли;	
метали	во	вид	на	фолија	или	прашок	за	сликари,	
декоратори,	печатари	и	уметници;	тонери,	касети	
за	тонер	(наполнети)	за	копир	апарати	и	машини;	
касети	 за	 тонер	 (наполнети)	 за	 факс	 апарати	 и	
машини;	касети	за	тонер	(наполнети)	за	печатари;	
касети	 за	 тонер	 (наполнети)	 за	 употреба	 со	
компјутери;	мастило	за	печатење	
кл.	3	 	 препарати	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 употреба	 при	 перење;	 препарати	 за	
чистење,	 полирање,	 триење	 и	 абразија;	 сапуни;	
парфимерија,	 есенцијални	 масла,	 козметика,	
лосиони	 за	 коса;	 пасти	 за	 заби;	 козметички	 и	
дрогериски	производи;	парфимериски	производи,	
мириси,	 ароматски	 гуми;	 сапуни	 и	 детергенти;	
средства	за	чистење	за	уреди	за	прочистување	на	
вода	и	јонизатори	на	вода;	раствори	за	чистење;	
препарати	за	чистење	на	апарати	и	инструменти;	
препарати	за	нега	на	косата;	 гел	за	ултразвучна	
опрема	 за	 масажа	 на	 лицето	 за	 домашна	
употреба	
кл.	 4	 	 индустриски	 масла	 и	 масти;	 средства	
за	 подмачкување;	 состави	 за	 апсорпција	 на	
прашина,	за	навлажнување	и	за	врзување;	горива	
(вклучително	 и	 моторни	 масла)	 и	 светлечки	
средства	 и	 материјали;	 свеќи	 и	 фитили	 за	
осветление;	 индустриски	 масла;	 масло	 за	
подмачкување	
кл. 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицинска	 употреба;	
диететски	супстанции	прилагодени	за	медицинска	
употреба,	храна	за	бебиња;	фластери,	материјали	
за	навлаки;	материјал	за	пломбирање	заби,	восок	
за	дентална	употреба;	средства	за	дезинфекција;	
препарати	за	уништување	штеточини;	фунгициди,	
хербициди;	 лекови;	 препарати	 за	 деградација	
и	 отстранување	на	 калциум,	 кои	 се	 прикачуваат	
на	 сензори	 за	 уреди	 за	 прочистување	 на	 вода,	
коишто	 (препарати)	 најчесто	 се	 состојат	 од	
лимонска	 киселина;	фармацевтски,	 ветеринарни	
и	 санитарни	 препарати;	 хемиски	 препарати	 за	
медицинска	употреба;	средства	за	прочистување;	
детергенти	за	медицинска	употреба;	препарати	за	
стерилизација;	додатоци	на	калциум	за	уреди	за	
прочистување	на	вода	
кл.	9	 	апарати	и	инструменти	-	научни,	наутички,	
за	 премер,	 за	 тежинско	 мерење,	 за	 мерење,	 за	
сигнализација,	за	проверка	(надзор),	за	спасување	
и	 за	 настава;	 апарати	 и	 инструменти	 за	
спроведување,	 вклучување,	 трансформација,	
акумулација,	 регулација	 или	 контрола	 на	
електрична	 енергија;	 апарати	 за	 наснимување,	
пренесување	или	репродукција	на	звук	или	слики;	
магнетни	 носачи	 на	 податоци,	 дискови	 за	
наснимување;	автоматски	машини	за	продавање	
и	 механизми	 за	 апарати	 кои	 се	 активираат	 со	
ситни	 пари;	 регистер	 каси,	 машини	 за	 сметање,	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	 компјутери;	
противпожарни	апарати;	камери;	торби	за	камери;	
електрични	 блицови	 за	 камери;	 дигитални	
статични	 камери;	 дигитални	 камери	 со	функции	
на	 видео	 камера,	 аудио	 плеер	 и	 уред	 за	
наснимување	 на	 глас;	 делови	 и	 елементи	 за	
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дигитални	статични	 камери;	 хоризонтални	 копир	
машини	за	хартија	и	делови	за	истите;	касети	за	
тонер	 (празни);	 електронски	 таблички	 за	
пишување;	 оптички	 леќи;	 уреди	 за	 автоматско	
внесување	 на	 документи	 за	 канцелариска	
употреба;	 противпожарен	 апарат;	 батерии;	
батерии	 и	 суви	 ќелии;	 полначи	 за	 акумулатори;	
батерии	 кои	 дозволуваат	 повторно	 полнење;	
батерии	 на	 база	 на	 никел-кадмиум;	 батерии	 на	
база	на	никел-водород;	батерии	на	база	на	литиум;	
батерии	 на	 база	 на	 литиумови	 јони;	 јаглеродни	
шипки	 за	 суви	 батерии;	 јаглеродни	 шипки	 за	
заварување;	 апарат	 за	 шемирање;	 електрични	
конектори;	 прекинувачи	 и	 нивни	 компоненти;	
електрични	приклучници;	регулатори	за	светло	и	
нивни	делови;	временски	релеа	и	нивни	делови;	
уреди	 за	 автоматско	 вклучување;	 магнетни	
прекинувачи	 и	 нивни	 делови;	 фото-електрични	
прекинувачи	 и	 нивни	 делови;	 делови	 за	
прекинувачи;	 електрични	 прекинувачи	 и	 нивни	
делови;	прекинувачи	за	откривање	на	присуство;	
електрични	 уреди	 за	 жично	 поврзување	 со	
сензори;	 работни	 прекинувачи;	 регулација	 на	
светло	(прекинувачи	за	регулација	на	јачината	на	
светлото);	 прекинувачи	 што	 се	 активираат	 со	
картичка;	 електрични	 проводниц	 од	 метал	 и	
прибор	 за	 истите;	 еластични	 електрични	
проводници;	 подни	 канали	 (кабловници)	 за	
спроведување	 електрични	 кабли;	 кабелски	
стативи	 (електрични	 жици	 и	 материјали	 за	
поставување	 кабли);	 канали	 за	 автоматски	
производен	 процес	 (енергетски	 дистрибутивни	
канали	 за	 фабричка	 употреба);	 пригушници	 за	
осветление;	 прекинувачи	 на	 коло;	 магнетни	
контактори	и	стартери;	уреди	за	заштита	на	коло;	
уреди	 за	 топлинска	 заштита;	 прекинувачи	 на	
земјоспој;	енергетски	разводни	кутии	(електрика);	
електрични	 приклучници;	 рамки	 за	 поставување	
на	 електрични	 приклучници;	 изводи	 (електрика);	
камуфлирани			електрични			подни				приклучници	
(може	 да	 се	 подигнат);	 електрични	 подни	
приклучници	 (подни	 приклучници);	 подови	 за	
електрично	поврзување	(шемирање);	електрични	
инсталации	 што	 се	 поставуваат	 под	 ќилим;	
утикачи	 (електрични);	 апарати	 и	 инструменти	 за	
предупредување;	 телевизори	 за	 набљудување	
наменети	за	видео-интерфон	системи;	интерфон	
системи;	уреди	за	дојава	на	истекување	на	гас	и	
нивни	делови;	апарат	за	дојава	на	кражба;	уреди	
за	откривање	на	кршење	стакло	(апарат	за	дојава	
на	 кражба);	 уреди	 за	 откривање	 на	 топлинско	
зрачење	(уреди	за	дојава	на	откриена	топлина	на	
човечко	 тело	 /	 уреди	 за	 дојава	 во	 случај	 на	
провала);	 уреди	 за	 откривање	 со	 инфрацрвени	
зраци	 (блок	 детектори	 за	 откривање	 на	
инфрацрвена	транспаренција	/	уреди	за	дојава	во	
случај	 на	 провала);	 електрично	 ѕвоно	 за	 врата;	
радио	приемници/предаватели	за	уреди	за	дојава	
на	пожар;	уреди	за	звучна	сигнализација;	уреди	за	
дојава	 на	 пожар;	 контролни	 табли	 за	 случај	 на	
пожар;	 уреди	 за	 откривање	 на	 пожар;	 ѕвона	 за	
дојава	 на	 пожар	 (звучна	 опрема);	 опрема	 за	
спречување	 на	 дим	 (интерактивни	 контролни	
табли	 за	 случај	 на	 пожар);	 опрема	 за	 панична	
сигнализација	(рачни	уреди	за	дојава	на	пожар	и	

т.н.);	автоматска	опрема	за	панична	сигнализација	
(опрема	 за	 сигнализација	 за	 уреди	 за	 дојава	 на	
пожар	и	провала);	електрични	брави;	електрични	
уреди	за	отворање	врати;	електрични	автоматски	
врати;	опрема	за	препознавање	на	отпечатоци	од	
прсти	 заради	 контрола	 на	 пристап	 (опрема	 за	
контрола	 на	 пристап);	 опрема	 за	 препознавање	
на	лице	заради	контрола	на	пристап	 (опрема	за	
контрола	 на	 пристап);	 системи	 за	 видео	
набљудување	(опрема			за	контрола			на			пристап	
/	опрема	за	откривање	провала);	сензори	за	сли–
ковит	приказ	(опрема	за.дојава	на	идентификација	
на	 личности);	 кутии	 за	 безбедносни	 копчиња	
(интерактивен	систем	за	дојава	на	база	на	копче);	
системи	за	далечинско	управување	со	осветление;	
приемници	 за	 безжични	 уред	 за	 далечинска	
контрола	 на	 отворена/затворена	 состојба	 на	
крила	на	прозори	и	врати	(електрични	системи	за	
автоматско	 отворање/затворање	 на	 врати);	
предаватели	 за	 безжични	 уреди	 за	 далечинска	
контрола	 на	 отворена/затворена	 состојба	 на	
крила	на	прозори	и	врати	(електрични	системи	за	
автоматско	 отворање/затворање	 на	 врати);	
предаватели/приемници	 за	 уреди	 за	 далечинско	
управување;	 прекинувачи	 со	 далечинско	
управување	за	телевизори	или	радио	приемници;	
акустични	машини,	апарати	и	инструменти;	радио	
приемници;	 касетофони	 со	 можност	 за	
репродукција/наснимување;	радио-касетофони	со	
можност	 за	 наснимување/репродукција;	
преносливи	 касетофони;	 преносливи	 радио-
касетофони	 со	 можност	 за	 репродукција/
наснимување;	 уреди	 за	 репродукција/
наснимување/придвижување	 (драјвови)	 на	
оптички	 дискови	 и	 нивни	 делови;	 торби	 за	
преносливи	 аудио	 плеери;	 дискови	 за	 чистење	
леќи	 за	 оптички	 диск	 плеери;	 уреди	 за	
репродукција/наснимување	со	помош	на	меморија	
на	интегрални	 кола	и/или	на	хард	дискови;	MP3	
(MPEG-1	Audio	Layer-3	-	трослоен)	аудио	плеери;	
звучници	 (аудио	 опрема);	 уреди	 за	 стерео	
подесување;	засилувачи;	микрофони;	грамофони;	
навлаки	за	ротациони	плочи	на	грамофон;	уреди	
за	 графичко	 изедначување	 на	 звукот;	 радио	
часовници;	уреди	за	наснимување	со	интегрално	
коло	(уреди	за	наснимување	на	глас);	дигитални	
уреди	за	обработка	на	звук;	слушалки	(	се	ставаат	
на	 глава);	 безжични	 слушалки	 (	 се	 ставаат	 на	
глава);	слушалки	(	се	ставаат	во	уво);	машини	за	
караоке	 (фестивал	 на	 песни	 и	 игри);	 аудио-
визуелен	 софтвер	 (наснимен);	 компоненти	 за	
стерео;	касетни	адаптери	за	репродукција	на	звук	
врз	оптички	дискови;	апарат	за	разгласен	звучен	
систем;	аудио	мешалки;	средства	за	чистење	на	
аудио	 опрема;	 кабли	 од	 оптичко	 влакно;	 аудио	
кабли	 /	 видео	 кабли;	 аудио	 апарат	 за	 возила;	
држачи	за	компјутери	кои	се	монтираат	во	возило,	
аудио-визуелна	опрема,	системи	за	навигација	на	
возила;	 безжични	 микрофонски	 системи	 кои	 се	
состојат	 од	 безжични	 микрофони,	 безжични	
предаватели,	 безжичен	 звучник	 со	 енергетско	
напојување,	 безжични	 приемници,	 безжични	
засилувачи,	 различни	 уреди	 за	 подесување;	
дигитални	 повеќекратни	 уреди	 за	 изедначување	
на	 звук;	 дигитални	 мултипроцесори;	 енергетски	
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засилувачи;	 аудио-визуелни	 машини,	 апарати	 и	
инструменти;	 телевизиски	 приемници;	 екрани	 на	
база	на	зрачење	од	катодна	цевка;	катодни	цевки;	
цевки	за	прифаќање	слики;	телевизиски	приемници	
на	 база	 на	 плазма;	 екрани	 на	 база	 на	 плазма;	
екрански	 табли	 на	 база	 на	 плазма;	 уреди	 за	
енергетско	напојување	на	екрански	табли	на	база	
на	плазма;	стативи	за	екрански	табли	на	база	на	
плазма	 или	 телевизиски	 приемници	 на	 база	 на	
плазма;	 држачи	 за	 ѕидна	 монтажа	 за	 екрански	
табли	 на	 база	 на	 плазма	 или	 телевизиски	
приемници	 на	 база	 на	 плазма;	 телевизиски	
приемници	 на	 база	 на	 екран	 од	 течен	 кристал;	
екрани	на	база	на	течен	кристал;	екрански	табли	
на	база	на	течен	кристал;	телевизиски	приемници	
за	проекција;	комбинирани	телевизиски	приемници	
кои	 содржат	 видео	 рекордери	 (уреди	 за	
наснимување	 на	 видео	 лента);	 комбинирани	
телевизиски	приемници	кои	содржат	диск	плеери;	
антени;	уреди	за	видео	подесување;	прожектори	
со	 екран	 на	 база	 на	 течен	 кристал;	 леќи	 за	
прожектори	 со	 екран	 на	 база	 на	 течен	 кристал;	
држачи	за	монтажа	на	плафон	за	прожектори	со	
екран	 на	 база	 на	 течен	 кристал;	 сијалици	 за	
прожектори	 со	 екран	 на	 база	 на	 течен	 кристал;	
дигитални	 прожектори	 за	 обработка	 на	 светло;	
леќи	 за	 видео	 прожектори;	 видео	 рекордери/
плеери;	 рачни	 телевизиски	 камери;	 делови	 и	
прибор	 за	 рачни	 телевизиски	 камери;	 кабли	 за	
рачни	 телевизиски	 камери;	 торби	 за	 рачни	
телевизиски	 камери;	 електрични	 додатоци	 за	
рачни	телевизиски	камери	за	визуелно	одредување	
на	содржините;	водонепропусни	покривки	за	рачни	
телевизиски	 камери;	 адаптери	 на	 наизменична	
струја	 за	 рачни	 телевизиски	 камери;	 батерии	 за	
рачни	телевизиски	камери;	ремени	за	држење	на	
рачните	телевизиски	камери	преку	рамо;	дигитални	
видео	рекордери/плеери	со	голема	резолуција	на	
прикажување	на	сликата;	апарат	за	прикажување	
на	 слики	 во	 боја	 со	 голем	 размер;	 системи	 за	
кабелска	телевизија;	погонски	уреди	(драјвови)	за	
хард	 дискови;	 аудио-визуелен	 апарат	 кој	 се	
користи	 како	 едукативно	 помагало;	 електрични	
оптички	 екрански	 табли;	 повеќенаменски	
електрични	 информативни	 екрански	 системи;	
камери	за	набљудување;	системи	за	видео	опрема	
со	 затворено	 коло;	 електрични	 и	 електронски	
инсталации	 за	 видео	 надзор;	 софтвер	 за	 DVD	
(наснимен);	 телевизиски	 камери;	уреди	за	видео	
префрлување;	нелинеарни	системи	за	уредување;	
контролери	за	уредување;	апарат	за	пишување	со	
помош	на	DVD;	екрани	со	светлечка	диода;	USB	
кабли;	апарат	за	поставување	камера	во	возило;	
безжична	 камера	 (електрична);	 апарат	 за	
набљудување	 преку	 безжична	 камера	
(електричен);	 претворувачи	 на	 видео	 сигнал	 за	
мрежно	поврзани	камери;	софтвер	за	наснимување	
кој	 се	 користи	 исклучиво	 за	 мрежно	 поврзани	
камери;	контролери	за	мрежно	поврзани	камери;	
сервери	 за	 мрежно	 поврзани	 камери;	 безжични	
камери	 со	 сензори	 за	 движење	 за	 надворешна	
монтажа;	 камери	 кои	 може	 да	 се	 склопуваат;	
прекинувачи	(склопки)	за	продукција	на	слика	во	
живо;	 графички	 процесори	 за	 изработка	 на	
програми	 кои	 даваат	 моментална	 реакција	 на	

наредбите	 на	 корисникот;	 монтажа	 на	 слика	 и	
звук;	 DVD	 видео	 рекордери/плеери;	 видео	
монитори	 со	 екрани	 на	 база	 на	 течен	 кристал,	
безжични	екрани;	преносни	држачи	за	прожектори;	
двоен	 монтажен	 статив	 за	 складирање	 на	
прожектори;	 електронски	 публикации	 (кои	 може	
да	се	преземат	од	мрежа);	DVD		видео	рекордери/
плеери	 „се	 во	 едно”;	 статив	 за	 телевизори	 со	
екран	на	база	на	течен	кристал	кој	се	поставува	
на	 маса;	 машини	 и	 апарати	 со	 оптички	 диск;	
погонски	 уреди	 (драјвови)	 за	 оптички	 дискови;	
уреди	за	наснимување	на	оптички	дискови;	плеери	
за	 оптички	 дискови;	 изменувачи	 за	 оптички	
дискови;	 касети	 за	 оптички	 дискови;	 апарат	 за	
управување	 со	 оптички	 дискови;	 машини	 и	
апарати	за	комуникација;	уреди	за	примопредавање	
на	 факс	 пораки;	 примопредаватели;	 телефони;	
целуларни	 телефони;	 батерии	 за	 целуларни	
телефони;	 IP	 телефони;	 безжични	 телефони;	
звучници	 со	 микрофони	 за	 групни	 разговори;	
прибор	 за	 целуларни	 телефони;	 машини	 кои	
одговараат	 на	 телефонски	 повик;	 автоматски	
системи	 за	 индивидуални	 посреднички	 уреди;	
приемници	 за	 системи	 за	 глобално	 одредување	
на	локацијата;	радио	телефони;	поморски	радари;	
радари;	 апарат	 за	 безжична	 комуникација	 за	
монтажа	 во	 возило;	 радио	 системи	 со	
повеќеканален	 пристап;	 електричен	 апарат	 за	
сообраќајни	 информации;	 апарат	 за	 видео	
телеконференција;	 апарат	 за	 локално	 мрежно	
работење;	 AV	 уред	 за	 кодирање	 (шифрирање/
дешифрирање);	опрема	за	навигација	на	возила;	
електронски	уреди	за	наплатни	станици	за	возила;	
контролери	со	далечинско	управување	за	аудио-
визуелни	 машини;	 фото	 печатари	 за	 домашна	
употреба;	 видео	 печатари;	 повеќефункциски	
печатари;	 финишери	 (производи	 за	 завршна	
обработка)	за	повеќефункциски	печатари;	стативи	
за	дотур	на	хартија	за	повеќефункциски	печатари;	
уреди	 за	 пренесување	 на	 хартија	 за	
повеќефункциски	 печатари;	 погонски	 уреди	
(драјвови)	 за	 повеќефунќциски	 печатари;	
мемориски	 плочи	 за	 повеќефункциски	 печатари;	
софтвер	за	броење	за	повеќефункциски	печатари;	
системи	 за	 распределба	 на	 документи	 за	
повеќефункциски	 печатари;	 контејнери	 за	 отпад	
од	 тонери	 за	 повеќефункциски	 печатари;	 печати	
за	заверка	на	автентичноста	за	повеќефункциски	
печатари;	прибор	за	користење	на	повеќефункциски	
печатари;	 комуникациски	 уреди	 G3	 за	
повеќефункциски	печатари;			интернет-факс	уреди	
за	повеќефункциски	печатари;	уреди	за	надградба	
на	 повеќефункциски	 печатари;	 блокови	 за	
зафаќање	 (прифаќање)	 на	 хартијата	 за	
повеќефункциски	 печатари;	 апарат	 за	 гласовна	
пошта	 за	 повеќефункциски	 печатари;	 уред	 за	
читање/запишување	 RFID	 за	 повеќефункциски	
печатари;	плочи	за	локално	мрежно	работење	за	
повеќефункциски	 печатари;	 касета	 за	 надградба	
за	 повеќефункциски	 печатари;	 рачни	 уреди	 за	
повеќефункциски	 печатари;	 касети	 за	 хартија	 за	
фото	печатари;	торби	за	носење	на	фото	печатари;	
безжични	 звучници	 со	 микрофон	 за	 групни	
разговори;	 терминали	 за	 информатичка	
технологија	за	монтажа	во	возило;	факс	машини;	
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систем	за	известување	за	 транспорт	 (систем	 кој	
се	 применува	 во	 телекомуникациските	 и	
регулационите	 технологии	 за	 дојава	 на	
информации	 како	што	 се	 сообраќајни	 незгоди	 и	
преоптовареност	 на	 патиштата);	 системи	 за	
визуелна	дистрибуција	 на	информации;	 системи	
за	дигитално	 емитување	 кој	 се	 состои	 од	 видео	
камери	 за	 дигитално	 емитување,	 уреди	 за	
префрлување,	 комбиња	за	теренско	емитување;	
мултимедиски	системи	за	учење	кои	се	состојат	
од	персонални	компјутери,	уреди	за	наснимување	
и	 софтвер;	 уреди	 за	 далечинско	 управување	 за	
панично	 повикување;	 уреди	 за	 далечинско	
управување	 со	 функции	 ВКЛУЧЕН/ИСКЛУЧЕН;	
изменувачки	уреди	за	енергетски	единици;	уреди	
за	 управување	 (програмирачки	 логички	
контролери);	инсталации	за	прием	на	електрична	
енергија	од	висок	напон;	енергетски	кондензатори;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 проверка	 (надзор);	
системи	 за	 контрола	 на	 пристап	 засновани	 на	
препознавање	на	шареницата	на	окото;	системи	
засновани	на	камера	за	читање	на	шареницата	на	
окото;	 машини	 и	 инструменти	 за	 автоматско	
управување;	компјутери	и	компјутерски	периферни	
уреди;	 компјутери;	 разладни	 вентилатори	 со	
микропроцесорска	 единица;	 прифаќачки	 апарат	
за	компјутерска	мрежа	со	широк	опсег;	безжични	
комуникациски	 картички	 PCM/CIA	 (меѓународно	
здружение	за	мемориски	картички	за	персонални	
компјутери);	 компјутерски	 софтвер	 (наснимен);	
скенери	за	слики;	печатари	за	компјутери;	касети	
за	тонери	(празни)	за	компјутерски	печатари;	СF	
(compact	 flash)	 картички;	 адаптери	 за	 PCM/CIA	
(меѓународно	 здружение	 за	 мемориски	 картички	
за	 персонални	 компјутери);	 картички	 за	
персонални	компјутери;	тастатури	за	компјутери;	
погонски	 уреди	 (драјвови)	 за	 дискети	 -	 „флопи”	
дискови;	 уреди	за	читање	на	 картички;	 уреди	за	
читање/запишување	на	картички;	уреди	за	читање	
на	бар	 кодови;	 скенери	 за	 бар	 кодови;	 уреди	 за	
евидентирање	на	времето;	преносливи	терминали	
за	 податоци;	 електронски	 регистер	 каси;	
терминали	 за	 системи	 кои	 се	 инсталираат	 на	
местото	 на	 тргување;	 мобилни	 компјутери;	 PDA	
уреди	 (персонално	 дигитално	 помагало);	 CAD/
CAM	системи;	погонски	уреди	(драјвови)	за	хард	
дискови;	 електронски	 рачуналки;	 компјутерски	
софтвер;	 камери	 за	 мрежно	 работење;	 рутери	
(уреди	 за	 насочување);	 апарат	 за	 непрекинато	
напојување	за	компјутери,	апарати	за	комуникација	
и	емитување;	повеќефункциски	печатари,	имено,	
оние	кои	може	да	се	користат	како	печатар,	скенер	
и	факс	машина	во	еден	уред	кој	има	можност	за	
мрежно	 поврзување;	 безжични	 адаптери	 за	
локално	мрежно	работење;	адаптери	за	енергетско	
напојување	 на	 етернет;	 копир	 апарат	 за	 SD	
мемориски	 податоци;	 уреди	 за	 наснимување	 на	
диск	 преку	 мрежа;	 уреди	 за	 наснимување	 на	
мемориска	картичка	со	помош	на	камера;	уреди	
за	наснимување	на	мемориска	картичка;	погонски	
уреди	 (драјвови)	 за	 мемориски	 картички;	
дигитални	 видео	 рекордери/плеери;	 дигитални	
уреди	за	наснимување	на	видео	лента	со	помош	
на	камера;	картички	за	уред	за	видео	кодирање;	
уреди	 за	 зголемување	 на	 бројот	 на	 портите;	

адаптери	 за	 компјутери	 за	 употреба	 во	 возила;	
апарат	 за	 складирање	 на	 содржини	 на	 слики;	
апарат	за	складирање	на	дигитални	податоци	кој	
користи	 магнетни	 ленти;	 касети	 за	 оптички	
дискови;	апарат	за	складирање	на	DAT	податоци;	
монтажни	компоненти	(модули)	за	погонски	уреди	
(драјвови)	 за	 хард	 дискови;	 повеќеслојни	
ќерамички	супстрати	кои	заедно	се	запалуваат	на	
ниска	 температура	 и	 кои	 не	 се	 деформираат;	
надворешни	 уреди	 за	 складирање	 на	 податоци;	
ленти	 за	 видео	 касети;	 ленти	 за	 чистење	 за	
погонски	 уреди	 (драјвови)	 за	 ленти	 за	 уреди	 за	
наснимување/плеери	 со	 аудио/видео	 ленти;	 D-
VHS	видео	касети;	дигитални	видео	касети;	аудио	
касети;	„флопи”	дискови;	празни	оптички	дискови;	
мемориски	 картички	 за	 интегрални	 кола;	 SD	 (со	
дигитална	 заштита)	 мемориски	 картички;	 мерни	
апарати	 и	 инструменти;	 системи	 за	
термолуминисцентна	 дозиметрија;	 дозиметри	
опремени	 со	 уреди	 за	 сигнализација;	 броила;	
амперметри;	 уреди	 за	 мерење	 на	 потрошена	
енергија;	уреди	за	мерење	на	загуби	на	електрична	
енергија;	уреди	за	мерење	на	електро	изолација;	
термометри,	 не	 се	 за	 медицинска	 употреба;	
процесори	 за	 мерни	 системи;	 мерни	 уреди	 со	
микро	 прецизност;	 аудио/видео	 анализатори;	
осцилоскопи;	модулатори;	волтметри;	мерачи	на	
дисторзија;	електрични	ваги	за	мерење	на	мастите	
во	телото	и	за	тежинско	мерење;	машини/ваги	за	
тежинско	 мерење;	 патомери;	 калориметри	 за	
физички	вежби;	мерачи	на	гимнастички	позиции;	
мерачи	на	мирисот	на	 здивот;	мерач	на	 часови;	
инструменти	 за	 тестирање	 и	 мерење	 на	
електрична	 енергија	 (опрема	 за	 мерење	 на	
енергијата);	симулатори	за	статусот	на	капацитетот	
на	 моторите;	 мерач	 за	 спони;	 монитори	 на	
електрична	 енергија	 со	 групно	 поврзување;	
мерачи	на	гас;	ултразвучни	мерачи	на	гас;	сензори;	
електрични/електронски	 компоненти;	 светлечки	
диоди;	 интеграциски	 кола	 со	 голем	 размер;	
микрокомпјутери	 (со	 еден	 чип);	 процесори	 за	
полутонски	 слики;	 полупроводнички	 мемориски	
уреди;	 трајни	 магнети;	 конектори	 (електрика);	
електрични/електронски	 инструменти	 со	 екран;	
полупроводнички	ласери;	CCD	сензори	за	слики;	
метал-оксидни	 полупроводнички	 сензори	 за	
слики;	 кондензатори	 (капацитетна	 меморија)	 за	
снимање	 филмови;	 мембрански	 уреди	 за	
збогатување	 со	 кислород;	 електрични	 уреди	 за	
подесување;	уреди	со	висока	фреквенција;	уреди	
за	 комуникациски	 системи	 преку	 радио	
фреквенција;	модулатори	на	радио	фреквенција;	
уреди	за	проверка	на	автентичноста	на	метални	
пари;	уреди	за	селектирање	метални	пари;	уреди	
за	проверка	на	автентичноста	на	хартиени	пари;	
уреди	 за	 селектирање	 хартиени	 пари;	 уреди	 за	
читање/запишување	на	магнески	картички;	делови	
за	звучници;	енергетски	модули	(шеми);	адаптери	
за	наизменична	струја;	магнети	зa	конвергенција;	
магнетни	 валци;	 претворувачи	 DC/DC	
(еднонасочна/	 еднонасочна	 струја);	 индуктори	
(калеми);	 кондензатори;	 филтри	 на	 електрични	
сигнали	 кои	 се	 електрични/електронски	
компоненти;	 модулатори	 на	 светло;	 дефлектори	
на	 светло;	 компоненти	 за	 оптички	 пренос;	
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компоненти	за	оптички	споеви;	модули	(шеми)	на	
ласерски	 диоди;	 модули	 (шеми)	 на	 фото	 диоди;	
оптички	 конектори;	 леќи	 кои	 не	 се	 идеално	
топчести;	 трансформатори;	 отклонувачки	 систем	
(обрач);	термистори	(терморезистори);	варистори	
(за	апсорпција	на	ударен	напон);	пиезоелектрични	
ќерамички	 компоненти;	 ќерамички	 осцилатори;	
осцилатори	 на	 база	 на	 површински	 акустични	
бранови;	 акустично-оптички	 уреди;	 електрични	
отпорници;	 потенциометри;	 потенциометри	 за	
тримери;	 топлински	 отсечок	 (граничник);	
електричен	апарат	кој	се	состои	од	низа	отпорници	
за	контактни	кола	(отпорнички	мрежи);	електричен	
апарат	 кој	 се	 состои	 од	 низа	 кондензатори	 за	
контактни	 кола	 (мрежи	 за	 капацитивност);	
електричен	апарат	кој	се	состои	од	низа	отпорници	
и	низа	кондензатори	за	контактни	кола	(мрежи	со	
отпорност/капацитивност);	 уреди	 за	 кодирање;	
хибридни	 интегрални	 кола;	 уреди	 за	 внесување	
на	 топче	 за	 следење;	 елементи	 за	
електролуминисценција;	 магнетно	 отпорни	
(отпорни	 на	 магнет)	 елементи;	 електрични	
намотки;	намотки	за	пригушници;	контактни	табли	
(на	 допир);	 уреди	 за	 далечинско	 управување;	
дуплексори	 (уреди	 за	 префрлување);	 уреди	 за	
површински	 акустични	 бранови;	 спојници;	
конвертори	 за	 балансирање;	 разделници	
(редуктори)	 на	 електрична	 моќност;	 осцилатори	
со	 напонско	 управување;	 модули/уреди	 за	
безжична	комуникација;	модули	(шеми)	за	радио	
фреквенција;	 модули	 (шеми)	 за	 синтисајзер	 со	
затворено	 фазно	 коло;	 уреди	 за	 термичко	
печатење;	 двонасочни	 безжични	 модули	 (шеми)	
со	 мала	 моќност;	 изменувачки	 уреди	 за	
еднонасочна	 во	 наизменична	 струја;	 уреди	 за	
енергетско	 напојување;	 изменувачки	 уреди	 за	
флуоресцентни	сијалици;	пригушници	за	празнење	
на	 сијалици	 или	 цевки;	 електрични	 уреди	 за	
палење	за	уреди	за	домаќинство;	топчести	јадра;	
топчести	 низи;	 осигурувачи	 со	 микро	 чипови;	
изменувачки	 уреди;	 електрични	 тајмери;	
електричен	 прибор	 за	 домашна	 употреба;	
електрични	 рамни	 пегли;	 електрични	 витлери	 за	
коса;	електрични	пегли	за	коса	и	прибор	за	истите;	
електрични	пегли	за	коса	за	домашна	употреба	и	
прибор	за	истите;	електрични	витлери	за	трепки;	
електрични	четки	за	виткање	на	косата;	електрични	
јонизирачки	 четки	 за	 комерцијална	 употреба;	
електрични	пегли	за	виткање	коса	за	комерцијална	
употреба;	витлери	за	трепки	кои	се	загреваат	на	
струја,	 за	 комерцијална	 употреба;	 вентилатори	
(електрични);	 броила;	 апарати	 и	 инструменти,	
сите	 во	 областа	 на	 електротехниката,	 за	
телекомуникации,	 контролни	 апарати	 и	
инструменти	 со	 висока	 фреквенција,	 сите	 во	
областа	 на	 инженеринг,	 проводливост,	
трансформација,	 складирање,	 контрола	 и	
управување	со	електрична	енергија;	 проводници	
на	електрична	енергија;	уреди	за	комуникација	и	
набљудување	 за	 згради;	 апарат	 за	 мерење	 на	
растојанието;	либела	(инструменти	за	одредување	
на	хоризонталниот	правец);	уреди	за	далечинско	
управување	 со	 осветление;	 ниво	 мерачи	 за	
течност	(електрични	или	електронски);	контролери	
на	коло;	индикаторски	табли	и	сигнални	плочи	за	

употреба	 во	 фабрики;	 контролери	 на	 моќност;	
контролери	на	фреквенцијата;	табли	за	далечинско	
управување	со	осветление;	табли	за	управување	
со	уред	за	подигнување;	табли	за	управување	со	
осветление;	 табли	 за	 управување	 со	 гласовни	
пораки,	 за	 систем	 за	 евакуација	 во	 панични	
услови;	уреди	за	избор	на	вод;	релеа,	електрични;	
соленоиди	 (калеми);	 електрични	 намотки;	
разводни	 табли;	 претворувачи	 на	 струја;	 плочки	
(капаци)	за	покривање	на	приклучници;	напонски	
регулатори	 за	 електрична	 енергија;	 антени	
(воздушни);	разводни	кутии;	електрични	ласерски	
индикатори;	уреди	за	предупредување	на	животни	
со	 употреба	 на	 ултразвучни	 бранови;	 радио	
предаватели/приемници	и	нивни	алати	за	потрага	
по	домашни	миленици;	ултразвучни	детектори	за	
откривање	 на	 течење	 од	 водоводен	 систем,	
цевоводи	и	преодни	места	во	ѕидовите	на	згради	
и	простории;	наснимени	видео	дискови	и	ленти;	
ормари	 за	 разводни	 табли	 во	 кои	 може	 да	 се	
смести	 опрема	 за	 информатичка	 технологија;	
табли	за	енергетско	управување;	компјутеризирани	
сигнални	 табли	 за	 индикација	 на	 присуство/
неприсуство	во	канцеларии	и	системи	за	истите;	
разводни	 (комутациони)	 уреди,	 електрични;	
терминали	 за	 телевизија;	 сијалици	 за	 водење;	
системи	 за	 комуникација	 и	 набљудување	 за	
станбени	 згради;	 адаптери	 и	 конектори	 за	
телефонски	 жици;	 телефонски	 приклучоци	
(џекчиња);	машини	и	апарати	за	телекомуникација;	
машини	и	апарати	за	дистрибуција	и	управување	
со	енергија;	светлечки	или	механички	патни	знаци;	
виброакустични	 уреди;	 опрема	 за	 навигација	 за	
откривање	на	локации;	временски	релеа	(тајмери)	
за	употреба	во	фабрики;	софтвер	за	употреба	во	
уреди	 за	 управување	 (програмирачки	 логички	
контролери);	 софтвер	 за	 обработка	 на	 слики	 и	
графика;	 уреди	 за	 контрола	 на	 температурата;	
сензори	 за	 опрема;	 терминали	 за	 работни	
површини;	системи	за	обработка	на	слики;	уреди	
за	чистење	ПЛАЗМА	под	атмосферски	притисок;	
печки	 за	 топење	 со	 повратен	 тек;	 тестери	 за	
изглед	(не	се	за	медицинска	употреба);	уреди	за	
напојување	 со	 еднонасочна	 струја;	 полначи	 за	
батерии;	 преносливи	 извори	 на	 енергија;	
електрични	 приклучници;	 електрични	 адаптери;	
стегалки	 за	 заземјување;	 електрични	 продолжни	
кабли;	 модуларни	 приклучоци	 (конектори	 за	
внатрешна	 локална	 мрежа);	 материјали	 за	
обложување	на	изложени	жици	(цевки	за	заштита	
на	 проводници);	 челични	 столбови,	 наменети	 за	
поставување	пред	индивидуални	живеалишта,	во	
кои	може	да	се	сместат	доводни	електрични	жици	
и	кабли;	компјутеризирани	временски	часовници	
за	 употреба	 во	 објекти;	 апарат	 за	 третирање	 со	
ултравиолетови	зраци;	апарат	за	миење	плазма;	
електрични	 преси	 за	 панталони;	 индустриски	
апарати;	 апарат	 за	 заварување;	 компјутерски	
софтвер	 за	 помош	 во	 програмирањето	 на	
управувањето	со	индустриска	опрема;	апарат	за	
електролачно	 заварување;	 електроди	 за	
заварување;	апарат	за	сечење	метал	со	помош	на	
електричен	 лак,	 пламеник	 на	 гас	 или	 плазма;	
апарат	 за	 поставување	 на	 електронски	
компоненти;	апарат	за	внесување	на	електронски	
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компоненти;	 апарат	 за	 печатење	 со	 паста	 за	
лемење;	 апарат	 за	 издавање	 на	 лепило	 за	
поставување	 на	 електронски	 компоненти;	
ласерски	апарат	за	ревизија	(не	е	за	медицинска	
употреба);	 електронски	 уреди	 за	 дотур	 на	
компоненти;	апарат	за	стегање	на	калапи;	апарат	
за	 спојување	 на	 жици;	 апарат	 за	 спојување	 на	
иверки;	апарат	за	склопување	на	плочи	со	рамен	
екран;	 апарат	 за	 спојување	 по	 пат	 на	
термокомпресија;	 апарат	 за	 суво	 гравирање;	
системи	за	екранизација	со	висока	пропусна	моќ;	
апарат	за	управување	со	оптички	дискови;	апарат	
за	 умножување	 на	 оптички	 дискови;	 апарат	 за	
спојување	на	оптички	дискови;	тродимензионални	
уреди	за	мерење	на	рапавоста;	апарат	за	микро	
лемење;	апарат	за	ласерска	обработка;	ласерски	
осцилатори	на	база	на	CO2	за	лемење,	спојување	
и	обработка;	апарат	за	отстранување	на	димот	од	
лемење;	прекинувачи	во	комбинација	со	копче	за	
повикување	на	медицинската	сестра,	приклучници,	
светла	и	друго,	наменети	за	монтажа	во	болнички	
простории	покрај	болничките	кревети;	електричен	
апарат	за	уништување	инсекти	
кл.	 24	 	 текстил	 и	 производи	 од	 текстил,	 кои	 не	
се	 вклучени	 во	 други	 класи;	 покривки	 за	 кревет	
и	 маса;	 текстилни	 покривки	 за	 тоалетна	 шоља;	
чаршафи	 (текстилни);	 текстилни	 покривки	 за	
капак	на	тоалетна	шоља;	навлаки	за	перници	
кл. 27 	 ќилими,	 теписи,	 простирки	 и	 рогозини,	
линолеум	и	други	материјали	за	обложување	на	
готови	подови;	ѕидни	закачалки	(не	се	од	текстил);	
простирки	 за	 бања;	 ќилими;	 „татами”	 простирки;	
подни	 простирки	 за	 употреба	 во	 бања;	 подни	
облоги	
кл.	28 	 игри	 и	 направи	 за	 играње;	 производи	 за	
гимнастика	и	спорт	 кои	не	се	вклучени	во	други	
класи;	 украси	 за	 новогодишна	 елка;	 спортски	
производи;	 електрични	 пловки	 за	 риболов;	
уреди	за	врзување	на	рибарски	конец	за	 јадица;	
неподвижни	 велосипеди	 за	 вежбање	и	 валци	 за	
истите;	 машини	 за	 фрлање	 топки	 за	 вежбање	
безбол;	спортска	опрема;	машини	за	фитнес	вежби	
што	симулираат	јавање	на	коњ;	рибарски	прибор;	
уреди	 за	 намотување	 (усукување)	 на	 рибарски	
конец;	машини	за	физички	вежби;	тркало	кое	се	
придвижува	со	ножна	педала	(подвижни	машини)	
наменето	за	вежбање	
кл.	35		рекламирање;	деловен	менаџмент;	деловно	
управување;	канцелариски	функции;	продажба	на	
мало;	рекламирање;	деловен	менаџмент;	деловно	
управување;	 обезбедување	 информации	 кои	 се	
однесуваат	на	продажба	на	стоки;	обезбедување	
деловни	 информации;	 агенции	 за	 комерцијални	
информации;	 изнајмување	 фотокопир	 машини;	
здружување,	за	потреби	на	други	лица,	на	разни	
производи,	со	цел	да	им	се	овозможи	на	клиентите	
соодветно	 да	 ги	 разгледаат	 и	 да	 ги	 купат	 тие	
производи	 во	 малопродажни	 продавници	 на	
електроника	
кл. 36 	 осигурување;	 финансиско	 работење;	
монетарно	работење;	работење	со	недвижен	имот;	
финансии;	 издавање	 кредитни	 картички;	 услуги	
за	 електронско	 плаќање;	 услуги	 за	 електронски	
трансфер	на	пари	

кл.	 37	 	 изградба	 на	 згради;	 поправка;	 услуги	
за	 монтажа;	 изградба,	 поправка,	 одржување,	
поставување	 и	 монтажа	 на	 електрични	 и	
електронски	апарати	и	инструменти;	монтажа	на	
електрични	уреди;	поправка	на	електрични	уреди;	
поправка	 на	 радио	 и	 телевизиски	 приемници;	
поправка	 и	 одржување	 на	 електрични	 апарати	
и	 инструменти	 за	 комуникација;	 поправка	 и	
одржување	на	електрични	апарати	за	домаќинство;	
поправка	и	одржување	на	електрични	апарати	за	
осветление;	 поправка	 и	 одржување	 на	 апарати	
за	 дистрибуција	 и	 управување	 со	 енергија;	
поправка	 и	 одржување	 на	 електрични	 мотори;	
поправка	 и	 одржување	 на	 мерни	 и/или	 испитни	
машини	 и	 инструменти;	 поправка	 и	 одржување	
на	медицински	апарати	и	инструменти;	поправка	
и	 одржување	 на	 машини	 и	 алати	 за	 обработка	
на	метал;	 поправка	 и	 одржување	 на	 апарати	 за	
готвење	 за	 комерцијална	 употреба;	 поправка	
и	 одржување	 на	 автоматски	 машини	 за	
продавање;	 поправка	 и	 одржување	 на	 апарати	
за	прочистување	на	вода;	поправка	и	одржување	
на	музички	инструменти;	 поправка	и	одржување	
на	 часовници	 и	 саати;	 поправка	 и	 одржување	
на	 бојлери	 за	 вода	 на	 гасен	 погон	 за	 домашна	
употреба;	 поправка	 и	 одржување	 на	 опрема	 за	
бања;	поправка	на	тоалетни	шољи	со	млазници	за	
вода	за	миење;	монтажа,	одржување	и	поправка	
на	компјутерски	хардвер;	поправка	и	одржување	
на	апарат	за	климатизација;	монтажа,	одржување	
и	 поправка	 на	 канцелариски	 машини	 и	 опрема;	
монтажа,	одржување	и	поправка	на	машинерија;	
поправка	 на	 возила;	 поправка	 и	 одржување	 на	
компјутери;	поправка	и	одржување	на	електронски	
печатари;	 поправка	 на	 телефони;	 монтажа	
и	 поправка	 на	 опрема	 за	 телекомуникација;	
поправка	 и	 одржување	 на	 машини	 и	 алати	 за	
физика	и	хемија	
кл.	 40 	 третирање	 на	 материјали;	 фонографски	
записи	на	оптички	дискови;	умножување	на	звучни	
и	 видео	 дискови;	 пренесување	 фотографии	 врз	
оптички	дискови	
кл. 41	 	 едукација;	 обезбедување	 обука;	 забава;	
спортски	 и	 културни	 активности;	 забава;	
обезбедување	информации	 за	 забава;	 услуги	 за	
запишување	 на	 оптички	 дискови;	 продукција	 на	
видео	 ленти	 во	 областа	 на	 културата,	 забава	 и	
спорт,	 за	 едукација;	 обезбедување	 електронски	
публикации	 (кои	 не	 може	 да	 се	 преземат	
од	 мрежа);	 обезбедување	 спортски	 објекти;	
фискултурна	 едукација	 и	 настава	 во	 областа	 на	
физичката	 способност;	 изнајмување	 спортска	
опрема	 (освен	возила);	 едукација	 во	областа	на	
болничка	нега;	упатства	во	областа	на	вештината	
за	 разубавување;	 упатства	 за	 нега	 на	 косата;	
услуги	за	дигитално	сликање;	услуги	за	игри	кои	
се	 нудат	 „on-line”	 (преку	 компјутерска	 мрежа);	
обезбедување	објекти	за	рекреација	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
и	 проектирање	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истото;	
услуги	 за	 индустриска	 анализа	 и	 истражување;	
проектирање	 и	 создавање	 на	 компјутерски	
хардвер	и	софтвер;	проектирање	на	компјутерски	
софтвер;	компјутерско	програмирање;	одржување	
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на	 компјутерски	 софтвер;	 проектирање	 на	
компјутерски	 системи;	 конфигурација	 на	
компјутерски	системи;	тестирање	и	истражување	
кои	 се	 однесуваат	 на	 електрични/електронски	
машини,	 апарати	 и	 инструменти;	 изнајмување	
компјутери;	обезбедување	компјутерски	програми;	
закуп	 на	 време	 за	 пристап	 до	 компјутерска	
датотека;	 проектирање	 на	 вебсајт;	 услуги	 за	
обезбедување	 компјутерски	 сајтови	 (вебсајтови);	
ажурирање	на	компјутерски	софтвер;	обновување	
на	компјутерски	податоци	
кл.	43 	услуги	за	обезбедување	храна	и	пијалоци;	
привремено	 сместување;	 обезбедување	
информации	кои	се	однесуваат	на	болничка	нега;	
изнајмување	мебел;	обезбедување	нега	за	стари	
лица	
кл.	 44	 	 медицински	 услуги;	 ветеринарни	 услуги;	
услуги	за	одржување	хигиена	и	за	разубавување	
на	 луѓе	 или	 животни;	 услуги	 во	 областа	 на	
агрокултурата,	 хортикултурата	 и	 шумарството;	
масажа	 и	 терапевтска	 масажа	 „шијатсу”	
(притискање	со	прсти);	обезбедување	медицински	
информации;	 изнајмување	 медицински	 апарати	
и	 инструменти;	 диететско	 и	 нутриционистичко	
водење;	 физичко	 испитување;	 разубавување	 и	
нега	 на	 коса;	 изнајмување	 машини	 и	 апарати	
за	 употреба	 во	 салони	 за	 разубавување	 или	
берберници;	 обезбедување	 информации	 кои	
се	 однесуваат	 на	 разубавување;	 обезбедување	
информации	кои	се	однесуваат	на	нега	на	косата;	
здравствена	 нега;	 дотерување	 на	 миленици;	
маникирски	услуги;	консултации	што	се	однесуваат	
на	разубавување	
кл.	 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	на	имот	и	лица;	персонални	и	социјални	
услуги	 што	 ги	 нудат	 други	 лица	 за	 потреби	 на	
поединци;	 изнајмување	 електрични	 грејни	 уреди	
за	 домаќинство;	 чување	 на	 објекти;	 услуги	 за	
личен	 телохранител;	 ноќни	 чуварски	 услуги;	
набљудување	 за	 откривање	 на	 провала	 и	
безбедносни	системи	
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кл.	9	 	 електронски	 публикации;	мулти-медијални	
дискови	 и	 публикации;	 мулти-медијални	 снимки	
и	 публикации;	 компјутерски	 програми;	 софтвер	
за	 компјутерски	 игри;	 компјутерски	 софтвер	 во	

вид	 на	 комплет	 готови	 програми;	 компјутерски	
софтвер	со	дозволен	пристап	и/или	кој	може	да	се	
преземе	„online”	(во	секој	момент)	преку	глобални	
компјутерски	 информациски	 мрежи	 или	 од	 веб-
страница	 на	 интернет;	 снимки	 и	 носачи	 на	 звук,	
видео	и	податоци	вклучително	и	плочи,	дискови,	
ленти,	касети,	касетни	полнења,	компакт	дискови,	
CD	 ROM,	 MPEG,	 JPEG,	 DVD,DVD-RW	 и	 сите	
други	средства	за	складирање	и/или	репродукција	
на	 информации,	 податоци,	 сигнали,	 слики	 и/или	
звуци;	 делови	 и	 прибор	 за	 сите	 горенаведени	
производи	
кл.	 16	 	 печатени	 работи;	 публикации;	 часописи;	
книги;	 брошури;	 памфлети;	 списанија;	 постери;	
извештаи	и	листови	со	информации;	информациски	
картички;	папки;	папки	за	состаноци;	упатствен	и	
едукативен	материјал	(освен	апарат);	поштенски	
картички;	канцелариски	материјал;	материјали	за	
пишување	
кл.	 35	 	 услуги	 за	 рекламирање	 и	 маркетинг;	
услуги	 за	 промоција;	 услуги	 за	 односи	 со	 јав-
носта;	 услуги	 за	 консултации	 за	 брендови	 и	
создавање	 брендови;	 услуги	 за	 ева-луација	 на	
брендови;	 поставување	 брендови;	 испитување	
на	брендовите;	стратегија	за	брендови;	услуги	за	
франшиза	(лиценца	за	продажба	на	некој	производ	
на	одредена	територија);	услуги	за	управување	со	
средствата	за	маркетинг	и	рекла-мирање;	услуги	
за	 купување	 	 медиуми,	 имено	 купување	 време	
и	 простор	 за	 објавување	 на	 рекламни	 пораки	
во	 рамките	 на	 времето	 на	 емитување,	 печатен	
простор,	 внатрешен	 простор,	 надворешен	
простор	или	други	медиуми	како	што	се	простор/
време	на	CD	и	DVD	или	веб-	страници;	услуги	за	
маркетинг	 за	 конкретен	 случај	 и	 управување	 со	
конкретен	 случај;	 стручна	 консултација	 и	 совети	
што	 се	 однесуваат	 на	 маркетинг	 и	 управување	
со	 конкретен	 случај;	 консултантски	 услуги	 за	
спонзорства;	 деловни	 услуги	што	 се	 однесуваат	
на	 обезбедување	 спонзорства	 за	 уметнички,	
спортски,	 музички	 и	 театарски	 настани;	
управување	 и	 претставување	 на	 атлетичари,	
спортисти,	уметници	и	познати	личности;	деловно	
управување	 и	 истражување;	 истражување	 на	
пазарот;	услуги	за	деловно	управување	и	деловни	
консултации;	 услуги	 за	 деловно	 управување	 со	
настани	за	дочек	на	гости;	услуги	за	регрутација;	
анкети	 за	 мислење;	 изготвување,	 обработка	
и	 анализа	 на	 статистички	 податоци;	 услуги	 за	
деловно	 запознавање;	 организирање	 и	 изведба	
на	 комерцијални	 изложби	 и	 шоу	 претстави;	
продукција	 на	 реклами	 за	 радио,	 видео,	
филм,	 компјутери,	 веб-страници	 на	 интернет,	
телевизори	и	мобилни	уреди;	сите	горенаведени	
услуги	се	нудат	и	„online”	(во	секое	време)	преку	
компјутерски	 веб-страници	 или	 преку	 безжичен	
пренос;	 рекламирање	 преку	 поштенски	 нарачки;	
изработка	 на	 списоци	 за	 директно	 испраќање	
пошта;	изработка	на	списоци	за	испраќање	пошта;	
директно	 рекламирање	 по	 пошта;	 продавање	
по	 пошта;	 изготвување	 на	 списоци	 за	 праќање	
по	 пошта;	 услуги	 за	 изготвување	 списоци	 за	
праќање	 по	 пошта	 за	 директно	 рекламирање	
по	 пошта;	 директно	 продавање,	 продавање	
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датотеки,	 телемаркетинг;	 статистичка	 анализа	 и	
изготвување	извештаи;	 управување	со	датотеки;	
услуги	 за	 информации	 (деловни);	 услуги	 за	
деловни	консултации	во	областа	на	електронската	
трговија;	 услуги	 за	 агенција	 за	 рекламирање	 и	
управување	 со	 продажбата,	 имено,	 создавање,	
развој	и	разнесување	на	рекламни	и	промотивни	
материјали	преку	директна	пошта,	весници,	радио,	
телевизија,	мобилни	уреди,	глобална	компјутерска	
мрежа	 и	 други	 интерактивни	 медиуми;	 услуги	
за	 истражување	 и	 услуги	 за	 информации	 кои	
се	 однесуваат	 на	 сите	 горенаведени	 услуги;	
„online”	 складирање	 на	 интернет;	 складирање	
на	 дигитални	 медиуми,	 фотографии,	 филмови,	
видео	ленти,	ленти	-	носачи	на	звук,	електронска	
пошта;	складирање	на	документарна	евиденција;	
складирање	 на	 документи;	 складирање	 на	
електронски	складирани	податоци	или	документи;	
простор	 за	 складирање	 кој	 функционира	 преку	
интернет;	складирање	на	документи	од	оддалечено	
место;	 електронски	 архиви;	 извлекување	 на	
досиеја	 и	 документи;	 заштитено	 складирање	
преку	 интернет;	 складирање	 на	 заштитени	
дигитални	 медиуми,	 фотографии,	 филмови,	
видео	ленти,	ленти	-	носачи	на	звук,	електронска	
пошта;	 извлекување	 на	 досиеја	 и	 документи;	
заштитено	складирање	преку	интернет;	заштитено	
складирање	 на	 документарна	 евиденција;	
заштитено	складирање	на	документи;	заштитено	
складирање	на	електронски	складирани	податоци	
или	документи;	заштитен	простор	за	складирање	
што	функционира	преку	 	 	интернет;	 	 	 заштитено			
складирање			на			досиеја			од			оддалечено			место;	
заштитени	 електронски	 архиви;	 извлекување	
на	 заштитени	 досиеја	 и	 документи;	 изработка	
на	 материјали	 за	 објавување	 и	 рекламирање;	
создавање,	истражување,	развој	и	реализација	на	
имиња	на	 брендови,	 пароли,	 испишување	букви	
и	фабрички	жигови;	мобилни	реклами	и	директно	
рекламирање	 по	 пошта;	 компјутерски	 услуги,	
имено,	 изработка	 и	 реализација	 на	 рекламни	
амблеми	
кл. 38	 	 телекомуникации;	 услуги	 за	 емитување	
и	 комуникација	 преку	 телевизија,	 радио	 и	
мобилни	 телефони;	 обезбедување	 „online”	 blog	
конференциски	сали	и	електронски	огласни	табли	
наменети	 за	 пренос	 и	 распределба	 на	 пораките	
помеѓу	 корисниците;	 пренесување/испраќање	
вести	 и	 информации	 кои	 се	 однесуваат	 на	
забава,	познати	личности,	филмски,	телевизиски,	
музички,	 спортски,	 фотографски,	 образовни,	
политички	и	спортски	настани,	производи	и	услуги;	
пренос	 на	 звук	 и/или	 слики;	 телекомуникација	
на	 информации,	 вклучително	 и	 веб-страници;	
обезбедување	 пристап	 до	 веб-страница	 за	
разговор	преку	интернет;	пренос	на	пораки	и/или	
слики	со	помош	на	компјутер;	електронска	пошта;	
електронски	пренос	на	пошта	и	пораки;	пренос	и	
распределба	 на	 информации	 и	 податоци	 преку	
компјутерски	 и	 телевизиски	 мрежи	 и	 интернет;	
услуги	 за	 мобилни	 телефони,	 вклучително	 и	
текстуални	 и	 гласовни	 пораки	 и	 обезбедување	
пристап	до	видео,	игри,	сигнални	тонови,	досиеја	
со	податоци,	програми	(жигови,	екрански	белези)	
и	 музика,	 кои	 може	 да	 се	 преземат	 од	 мрежа;	

обезбедување	 пристап	 до	 датотеки	 на	 интернет	
заради	изработка,	развој	и	одржување	на	мрежи	
за	 контакт	 во	 приватниот	 сектор;	 обезбедување	
пристап	 до	 blog,	 конференциска	 сала,	 огласна	
табла	 или	 уред	 за	 разговор;	 информациски,	
консултантски	и	советодавни	услуги,	при	што	сите	
се	однесуваат	на	горенаведените	услуги	
кл.	 41	 	 услуги	 за	 звук,	 видео	 и	 помошна	
продукција	 и	 пост-продукција	 во	 индустријата	
на	 рекламирање,	 подвижни	 слики,	 видео,	
емитување,	 сателитски,	 кабелски	 и	 телевизиски	
пренос;	наснимување	музика;	емитување	на	звук	
и	забава;	мешање	дијалог,	музика,	звучни	ефекти,	
дијалог	 и	 раскажување;	 автоматска	 замена	 на	
дијалог;	 наснимување	 живи	 звучни	 ефекти;	
аудио	 пост-продукција;	 аудио	 плејбек	 и	 засилу-	
вање;	 дуплирање/синхронизирање	 на	 странски	
јазик	 и	 наснимување;	 видео	 пост-продукција;	
аудио	 пост-продукција;	 додавање	 визуелни	
ефекти	 и	 слики	 на	 видео	 лента,	 аудио	 лента,	
дигитален	медиум	и	филм;	ракување,	емитување,	
зголемува-ње,	 обновување,	 претворување	 и	
преформатирање	 на	 филм,	 дигитален	 медиум	
и	 видео	 лента;	 емитување	 на	 филм,	 дигитален	
медиум	 и	 видео	 лента;	 ракување	 со	CD,	DVD	и	
електронски	 медиуми;	 продукција	 и	 специјални	
ефекти	 за	 реклами,	 филмови	 и	 телевизија;	
изнајмување	 опрема	 наменета	 за	 создавање	
филм,	 дигитален	 медиум	 и	 видео	 лента,	 како	 и	
за	пост-продукциска	работа;	консултации	што	се	
однесуваат	на	горенаведеното;	забава;	едукација,	
упатства,	 настава	 и	 обука;	 заба-ва,	 едукација	 и	
упатства	со	помош	на	или	кои	се	однесуваат	на	
радио	 и	 телевизија;	 продукција,	 презентација,	
дистрибуција,	 организација,	 мрежно	 работење	 и	
изнај-мување	 на	 телевизиски	 и	 радио	 програми	
што	 содржат	 реклами,	 интерактивна	 за-бава,	
филмови	и	звучни	и	видео	снимки,	интерактивни	
компакт	 дискови	 и	 ROM	 дискови;	 производство	
и	 изнајмување	 на	 едукативни	 и	 упатствени	
материјали;	услуги	за	објавување;	обезбедување	
на	 „online”	 електронски	 публикации,	 дигитална	
музика	и	дигитална	забава	(	може	да	се	преземе	
од	 мрежа);	 услуги	 за	 изложби;	 изнајмување	
простории	 за	 радио	 и	 телевизиско	 емитување;	
услуги	 за	 користење	 на	филм	 и	 анимација;	 при	
што	сите	горенаведени	услуги	за	нудат	и	„online”	
преку	компјутерска	мрежа	или	преку	интернет	или	
екстранет	мрежи	
кл.	 42	 	 истражување	 на	 модели;	 услуги	 за	
илустрација	 (модели);	 услуги	 за	 индустриски	 и	
трговски	модели;	услуги	за	модели,	проектирање,	
создавање,	 истражување,	 развој	 и	 реализација	
на	 пакувања;	 истражување	 во	 областа	 на	
и	 моделирање	 нови	 произ-води;	 рекламни	
истражувачки	 услуги;	 проектирање,	 цртање	 и	
пишување	 по	 нарачка,	 заради	 изработка	 на	
веб-	 страници	на	 интернет;	 компјутерски	 услуги,	
имено,	 проектирање	 и	 реализација	 на	 мрежни	
веб-	 сајтови,	 софтвер	 на	 готови	 програми	 за	
електронска	 трговија	 и	 компјутерски	 мрежни	
системи	 на	 информатичка	 технологија	 за	 други	
лица;	 услуги	 за	 проектирање	 на	 веб	 страници;	
проектирање	 на	 видео	 графика	 со	 помош	 на	
компјутер;	 создавање,	 емитување	 и	 ажурирање	

15859



Glasnik, 16/3, str. 80-245, juni 2009 Skopje

Trgovski marki

220

на	 содржини	 на	 веб-	 страници;	 информациски,	
консултантски	 и	 советодавни	 услуги	 што	 се	
однесуваат	на	горенаведените	услуги	

(111)	 15855	 (151)	 27/04/2009
(210)	 TM		2008/1217	 (220)	 04/09/2008
	 	 (181)	 04/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за трговија и услуги ВИЗАРД СИСТЕМИ 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
 ул. Сава Михајлов бр.8/9 Гази Баба 1000 Скопје, 

MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл. 35	 	 трговија	 на	 големо	 и	мало	 со	 опрема	 за	
безбедносни	системи	и	видеокамери,	управување	
со	работи,	огласување	
кл.	37  инсталациски	улуги	
кл.	45	 	 безбедносни	услуги	 за	 заштита	на	имоти	
и	лица	

(111)	 16031	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/1218	 (220)	 04/09/2008
	 	 (181)	 04/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732) NKG SPARK PLUG CO., LTD
 14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City 467-

8525, JP
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	7  апарати	за	стартување	и	нивна	опрема	како	
дел	од	мотори	со	внатрешно	согорување	од	сите	
видови,	 имено	 свеќички,	 свеќички	 за	 палење,	
чашки	за	свеќички,	кабли	за	свеќички	и	свеќички	
за	бомбини	

	

(111)	 15897	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2008/1224	 (220)	 05/09/2008
	 	 (181)	 05/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Parke, Davis & Company LLC
 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, 

US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	празни	капсули	за	фармацевтски	производи,	
диететски	 и	 нутриционистички	 суплементи	
(додатоци),	 витамини,	 хербални	 суплементи	
(растителни	 додатоци)	 и	минерални	 суплементи	
(додатоци);	 диететски	 и	 нутриционистички	
суплемети	 (додатоци);	 витамини;	 хербални	
суплементи	 (растителни	 додатоци);	 минерални	
суплементи	(додатоци)	

(111)	 15891	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2008/1232	 (220)	 10/09/2008
	 	 (181)	 10/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION 

a corporation existing under the laws of the State 
of Delaware

 10201 West pico Boulevard, Los Angeles, 
California 90035, US

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

(540)	

FOX RETRO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	 се	 опфатени	 со	другите	 класи;	 печатени	
работи;	 книговезнички	 материјал;	 фотографии;	
канцелариски	материјал;	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците;	сликарски	четки;	машини	за	пишување	
и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	материјали	
за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	 пластични	
материјали	 за	пакување	што	не	 се	опфатени	во	
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другите	класи;	печатарски	букви;	клишиња	
кл. 38 	телекомуникации	
кл.	41	 	образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	

(111)	 15889	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2008/1237	 (220)	 10/09/2008
	 	 (181)	 10/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 NGK SPARK PLUG CO., LTD
 14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City 467-

8525, JP
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	бела,	сива,	црвена,	светло	и	темно	жолта
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	7		апарати	за	стартување	и	нивна	опрема	како	
дел	од	мотори	со	внатрешно	согорување	од	сите	
видови,	 имено	 свеќички,	 свеќички	 за	 палење,	
чашки	за	свеќички,	кабли	за	свеќички	и	свеќички	
за	бомбини	

(111)	 16077	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/1339	 (220)	 24/09/2008
	 	 (181)	 24/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Red.com, Inc.
 20291 Valencia Circle Lake Forest, California 

92630, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	црна,	сива	и	црвена

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9  системи	и	додатоци	за	дигитални	кино	камери	
што	се	продаваат	единечно	или	како	целина,	кои	
се	 состојат	 од	 камери,	 леќи,	 картички	 за	 флеш	
меморија,	 драјвери	 за	 видео	 рекордери,	 видео	
монитори	и	рамни	панел	екрани	за	прикажување,	
се	 за	 употреба	 во	 креација,	 чување,	 испорака,	
манипулација,	 запишување,	 враќање	 назад	 или	
преглед	 на	 видео,	 музички,	 графички,	 фото,	
аудио	 текстови	 и	 мултимедијални	 содржини;	
кинематографски	 проектори;	 фотографски	
проектори;	 слајд	 проектори;	 компјутерски	
програми	 за	 кино	 камери,	 аудио	 и	 визуелни	
образовни	 и	 технички	 апарати	 и	 инструменти,	
особено,	 програми	 за	 компјутерски	 хардвер	 и	
софтвер	за	интеграција	на	текст,	аудио,	графички,	
неподвижни	 и	 подвижни	 слики	 и	 филмови	 во	
интерактивна	 испорака	 за	 мултимедијални	
апликации,	 компјутерски	 бели	 табли,	 видео	
проектори	и	видео	дисплеј	монитори	
кл.	41		лизинг	или	наем	на	кино	опрема	и	системи	
за	 употреба	 во	 креација,	 чување,	 испорака,	
манипулација,	 запишување,	 плејбек	 и	 гледање	
на	 видео,	 музички,	 графички	 и	 аудио	 и	 видео	
емитување	на	посебен	формат	за	приказ	
кл.	 42	 	 развој	 на	 нова	 технологија	 за	 други	 на	
полето	 на	 технологијата	 на	 формат	 за	 приказ	
или	 во	 врска	 со	 дисеминација,	 емитување	 или	
трансмисија	 на	 видео,	музички,	 графички,	фото,	
аудио,	текстуални,	мултимедијални,	компјутерски	
програми	и	податоци	во	посебен	формат	за	приказ	
и	консултации	во	врска	со	тоа	

(111)	 16019	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/1343	 (220)	 25/09/2008
	 	 (181)	 25/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Адвокатско Друштво Кнезовиќ и Соработници 

Скопје
 ул. Вељко Влаховиќ, бр.4-2/3 Скопје, MK
(540)	

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

кл.	45 	правни	услуги	

(111)	 16018	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/1344	 (220)	 25/09/2008
	 	 (181)	 25/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Адвокатско Друштво Кнезовиќ и Соработници 

Скопје
 ул. Вељко Влаховиќ, бр.4-2/3 Скопје, MK

16019



Glasnik, 16/3, str. 80-245, juni 2009 Skopje

Trgovski marki

222

	(540)	

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

кл.	45 	правни	услуги	

(111)	 16049	 (151)	 28/05/2009
(210)	 TM		2008/1350	 (220)	 25/09/2008
	 	 (181)	 25/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за инженеринг, градежништво, трговиј 

и услуги „ИТАЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ДОО, 
Скопје

 ул. Никола Карев бб, 1000 Скопје, MK
(540)	

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

кл.	35 	услуги	при	продажбаа	на	мало	и	големо	со	
керамички	 плочки,	 санитарија,	 адхезиви,	 чешми,	
туш	кабини,	кади,	масажерки	

(111)	 15933	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/1355	 (220)	 26/09/2008
	 	 (181)	 26/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА 

ДЕМЕТРА АПТЕКА
 ул.III Македонска ударна бригада бр.106 

Куманово, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

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

кл. 10  медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	
ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хируршки	материјали	за	шиење	

	

	

(111)	 15932	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/1356	 (220)	 26/09/2008
	 	 (181)	 26/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА 

ДЕМЕТРА АПТЕКА
 ул. III Македонска ударна бригада бр.106 

Куманово, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

ДЕМЕТРА

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 10  медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	
ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хируршки	материјали	за	шиење	

(111)	 16026	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/1421	 (220)	 26/09/2008
	 	 (181)	 26/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалоци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д.

 ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	жолта,	црна	и	кафена
(554)	 тродимензионална
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(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 31 	пивски	слад	
кл.	32 	пиво	

(111)	 16025	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/1422	 (220)	 26/09/2008
	 	 (181)	 26/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалоци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д.

 ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	жолта,	црна	и	кафена
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 31		пивски	слад	
кл.	32		пиво	

(111)	 16021	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/1423	 (220)	 26/09/2008
	 	 (181)	 26/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалоци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д.

 ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

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

(540)	

(591)	 зелена,	жолта,	црна	и	кафена
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	31		пивски	слад	
кл.	32		пиво	

(111)	 16020	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/1424	 (220)	 26/09/2008
	 	 (181)	 26/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалоци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д.

 ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
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(540)	

(591)	 зелена,	жолта,	црвена,	златна	и	црна
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	31		пивски	слад	
кл. 32		пиво	

(111)	 16015	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/1425	 (220)	 26/09/2008
	 	 (181)	 26/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалоци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д.

 ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	жолта,	црвена,	златна	и	црна
(554)	 тродимензионална

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	31		пивски	слад	
кл. 32		пиво	

(111)	 16014	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/1426	 (220)	 26/09/2008
	 	 (181)	 26/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалоци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д.

 ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	жолта,	црвена,	златна	и	црна
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 31		пивски	слад	
кл.	32		пиво	

(111)	 16013	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/1427	 (220)	 26/09/2008
	 	 (181)	 26/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалоци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д.

 ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

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

16015
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(540)	

(591)	 зелена,	жолта,	црвена,	златна,	црна	и	кафена
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	31		пивски	слад	
кл. 32		пиво	

(111)	 16012	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/1428	 (220)	 26/09/2008
	 	 (181)	 26/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалоци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д.

 ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	жолта,	црвена,	златна,	црна	и	кафена
(554)	 тродимензионална

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	31		пивски	слад	
кл. 32		пиво	

(111)	 16024	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/1429	 (220)	 26/09/2008
	 	 (181)	 26/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалоци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д.

 ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	црна,	сива	и	бела
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	31  пивски	слад	
кл.	32  пиво	

(111)	 16023	 (151)	 08/05/2009
(210)	 TM		2008/1430	 (220)	 26/09/2008
	 	 (181)	 26/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалоци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д.

 ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

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

16023
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(540)	

(591)	 сребрена,	сива,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 31		пивски	слад	
кл.	32		пиво	

(111)	 15890	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2008/1441	 (220)	 29/09/2008
	 	 (181)	 29/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 SmithKline Beecham Corporation
 One Franklin Plaza, Philadelphia, PA 19102, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

BREATHE RIGHT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5  фармацевтски	 препарати	 и	 супстанции;	
назални	 спрејеви,	 спрееви	 за	 грло,	 средства	 за	
плкнење	уста	(за	медицински	намени);	фластери,	
материјали	за	завои	
кл.	 10 	 медицински	 апарати	 и	 инструменти;	
назални	 мускул-растегнувачи	 (дилатори),	 ленти	
за	грло,	назални	ленти	

(111)	 15980	 (151)	 11/05/2009
(210)	 TM		2008/1442	 (220)	 29/09/2008
	 	 (181)	 29/09/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Друштво за производство трговија и услуги 

ПРОСПЕРА ДОО увоз-извоз 1300 КУМАНОВО 
ул. Благој Илиевски-Гуне бр.11, MK

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

(540)	

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

(510,	511)
кл.	2 	бои,	фирнајзи,	лакови,	средства	за	заштита	
на	’р	ѓа	
кл.	6  метални	градежни	материјали,	производи	од	
метал-врати	
кл. 19		стакло	за	застаклување	

(111)	 15857	 (151)	 27/04/2009
(210)	 TM		2008/1459	 (220)	 01/10/2008
	 	 (181)	 01/10/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
 Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

LACTOGYN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 	фармацевтски	производи	

(111)	 15858	 (151)	 27/04/2009
(210)	 TM		2008/1460	 (220)	 01/10/2008
	 	 (181)	 01/10/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
 Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

PANTEXOL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	производи	

(111)	 16076	 (151)	 12/05/2009
(210)	 TM		2008/1476	 (220)	 06/10/2008
	 	 (181)	 06/10/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 VIVARTIA S.A.
 10, Ziridi Street 151 23 Maroussi, GR
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат	Ул.”Васил	

Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје

15890
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(540)	

(591)	 		светло	и	темно	кафена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30 	кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жито,	
леб,	 сладолед,	 мед,	 меласа,	 квасец,	 прашок	 за	
печење;	 сол,	 сенф;	 оцет,	 сосови	 /како	мирудии/,	
мирудии,	мраз	
кл. 43		услуги	за	подготвување		храна	и	пијалоци,	
привремено	 сместување:	 (вклучително	 услуги	
за	храна	и	пијалоци,	ресторани	за	брза	храна	и	
соодветно	 know-how,	 организирање	 и	 водење	
ресторани,	 кетеринг	 услуги,	 организирање		
приеми)	

(111)	 16079	 (151)	 12/05/2009
(210)	 TM		2008/1520	 (220)	 10/10/2008
	 	 (181)	 10/10/2018
	 	 (450)	 30/06/2009
(732)	 Teijin Pharma Limited a corporation, organized and 

existing under the laws of Japan, Manufacturers 
and Merchants, of

 2-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JP

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

(540)	

FEBURIC

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5  фармацевтски	препарати	

	

	

16079
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Pregledi

PREGLED NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA TRGOVSKITE 
MARKI

(510)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(111)  registarski broj na dokumentot

PREGLEDI

	 (510)		 (111)	 	 (510)		 				(111)	 	 (510)		 (111)	
 кл.1	 15741
	 	 15770
	 	 15825
	 	 15828
	 	 15844
	 	 15920
	 	 15968
	 	 16030

 кл. 2	 15759
	 	 15902
	 	 15910
	 	 15977
	 	 15980
	 	 16030

 кл. 3	 15736
	 	 15740
	 	 15741
	 	 15767
	 	 15806
	 	 15830
	 	 15835
	 	 15837
	 	 15841
	 	 15915
	 	 15962
	 	 15963
	 	 15967
	 	 15977
	 	 16030
	 	 16034
	 	 16086
	 	 16122

 кл. 4	 15825
	 	 15828
	 	 15886
	 	 15887
	 	 15977
	 	 16030

 кл. 5	 15729
	 	 15732
	 	 15734
	 	 15737

	 	 15738
	 	 15739
	 	 15741
	 	 15742
	 	 15745
	 	 15746
	 	 15757
	 	 15758
	 	 15760
	 	 15761
	 	 15770
	 	 15788
	 	 15817
	 	 15821
	 	 15831
	 	 15835
	 	 15840
	 	 15851
	 	 15852
	 	 15853
	 	 15854
	 	 15857
	 	 15858
	 	 15864
	 	 15878
	 	 15879
	 	 15881
	 	 15890
	 	 15897
	 	 15905
	 	 15913
	 	 15914
	 	 15922
	 	 15930
	 	 15931
	 	 15938
	 	 15942
	 	 15943
	 	 15944
	 	 15945
	 	 15946
	 	 15947
	 	 15948
	 	 15949
	 	 15950
	 	 15951

	 	 15952
	 	 15962
	 	 15964
	 	 15977
	 	 15981
	 	 16009
	 	 16034
	 	 16040
	 	 16051
	 	 16063
	 	 16064
	 	 16065
	 	 16070
	 	 16079
	 	 16085
	 	 16088
	 	 16089
	 	 16093
	 	 16094
	 	 16095
	 	 16096
	 	 16122
	 	 16123
	 	 16125
	 	 16126
	 	 16127
	 	 16135
	 	 16136
	 	 16137
	 	 16138
	 	 16139
	
 кл. 6	 15731
	 	 15901
	 	 15909
	 	 15980
	 	 16057
	 	 16075

 кл. 7	 15724
	 	 15753
	 	 15819
	 	 15847
	 	 15872
	 	 15889
	 	 15928
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	 (510)		 (111)	 	 (510)		 (111)	 	 (510)		 (111)	

Pregledi

	 	 15929
	 	 16031

 кл. 8	 15915
	
 кл. 9	 15753
	 	 15769
	 	 15772	
	 	 15824
	 	 15833
	 	 15834
	 	 15836
	 	 15837
	 	 15845
	 	 15859
	 	 15868
	 	 15869
	 	 15882
	 	 15906
	 	 15909
	 	 15926
	 	 15929
	 	 15936
	 	 15937
	 	 15939
	 	 15977
	 	 15985
	 	 15986
	 	 15987
	 	 15989
	 	 15990
	 	 15991
	 	 15992
	 	 15993
	 	 15994
	 	 15995
	 	 15996
	 	 15997
	 	 15998
	 	 15999
	 	 16000
	 	 16001
	 	 16002
	 	 16003
	 	 16004
	 	 16005
	 	 16006
	 	 16029
	 	 16030
	 	 16032
	 	 16036
	 	 16041
	 	 16042
	 	 16055
	 	 16067
	 	 16068
	 	 16069

	 	 16071
	 	 16075
	 	 16077
	 	 16083
	 	 16097
	 	 16098
	 	 16119
	 	 16120
	 	 16121
	 	 16129
	 	 16131
	 	 16132
	 	 16133

 кл. 10	 15737
	 	 15738
	 	 15739
	 	 15883
	 	 15884
	 	 15890
	 	 15922
	 	 15932
	 	 15933
	 	 16059
	 	 16063
	 	 16085
	 	 16124

 кл. 11	 15741
	 	 15753
	 	 15900
	 	 15929
	 	 15970
	 	 16046
	 	 16074
	
	 кл. 12	 15723
	 	 15754
	 	 15755
	 	 15766
	 	 15826
	 	 15846
	 	 15847
	 	 15862
	 	 15863
	 	 15865
	 	 15869
	 	 15872
	 	 15906
	 	 15978
	 	 16038
	 	 16039
	 	 16071
	 	 16075

 кл. 13	 15773

 кл. 14	 15725
	 	 15730
	 	 15837
	 	 15903
	 	 15908

 кл. 16	 15727
	 	 15743
	 	 15777
	 	 15779
	 	 15780
	 	 15781
	 	 15782
	 	 15783
	 	 15784
	 	 15787
	 	 15824
	 	 15834
	 	 15836
	 	 15837
	 	 15859
	 	 15882
	 	 15891
	 	 15909
	 	 15924
	 	 15953
	 	 15954
	 	 15955
	 	 15956
	 	 15957
	 	 15965	
	 	 15971
	 	 15984
	 	 15990
	 	 15991
	 	 15992
	 	 15993
	 	 15994
	 	 15995
	 	 15996
	 	 15997
	 	 15998
	 	 15999
	 	 16000
	 	 16001
	 	 16002
	 	 16003
	 	 16004
	 	 16005
	 	 16006
	 	 16007
	 	 16036
	 	 16041
	 	 16055
	 	 16069
	 	 16073
	 	 16080
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	 (510)		 (111)	 	 (510)		 (111)	 	 (510)		 (111)	

Pregledi

 кл. 17	 15872
	 	 15910
	
 кл. 18	 15725
	 	 15730
	 	 15762
	 	 15763
	 	 15779
	 	 15780
	 	 15781
	 	 15782
	 	 15783
	 	 15784
	 	 15837
	 	 15838
	 	 15885
	 	 15961
	 	 16017
	 	 16052
	 	 16130

 кл. 19	 15777
	 	 15968
	 	 15980

	 кл.  20	 15909
	 	 15927
	 	 15975
	 	 15976

 кл. 21	 15915
	
 кл. 22	 15779
	 	 15780
	 	 15781
	 	 15782
	 	 15783
	 	 15784
	 	 16130

 кл. 24	 15762
	 	 15763
	 	 15941
	 	 15977

 кл. 25	 15762
	 	 15763
	 	 15779
	 	 15780
	 	 15781
	 	 15782
	 	 15783
	 	 15784
	 	 15788
	 	 15800
	 	 15808
	 	 15809
	 	 15810

	 	 15811
	 	 15812
	 	 15813
	 	 15814
	 	 15837
	 	 15850
	 	 15870
	 	 15885
	 	 15924
	 	 15941
	 	 15961
	 	 15965
	 	 15972
	 	 16017
	 	 16052
	 	 16059
	 	 16071
	 	 16130

 кл. 26	 15725
	 	 15730
	 	 15837

 кл. 27	 15779
	 	 15780
	 	 15781
	 	 15782
	 	 15783
	 	 15784
	 	 15977

 кл. 28	 15773
	 	 15779
	 	 15780
	 	 15781
	 	 15782
	 	 15783
	 	 15784
	 	 15977
	 	 15981
	 	 16059

 кл. 29	 15720
	 	 15726
	 	 15733
	 	 15741
	 	 15744
	 	 15747
	 	 15748
	 	 15749
	 	 15750
	 	 15751
	 	 15752
	 	 15792
	 	 15799
	 	 15815
	 	 15820
	 	 15822

	 	 15839
	 	 15873
	 	 15879
	 	 15896
	 	 15898
	 	 15934
	 	 15935
	 	 15981
	 	 16047
	 	 16054
	 	 16066
	 	 16081
	 	 16087
	 	 16092
	 	 16105
	 	 16106
	 	 16107
	 	 16108
	 	 16109
	 	 16110
	 	 16111
	 	 16112
	 	 16113
	 	 16114
	 	 16115
	 	 16116
	 	 16117
	 	 16118

 кл. 30	 15720
	 	 15726
	 	 15740
	 	 15741
	 	 15742
	 	 15747
	 	 15756
	 	 15779
	 	 15780
	 	 15781
	 	 15782
	 	 15783
	 	 15784
	 	 15791
	 	 15794
	 	 15795
	 	 15796
	 	 15797
	 	 15802
	 	 15804
	 	 15815
	 	 15820
	 	 15839
	 	 15848
	 	 15867
	 	 15895
	 	 15896
	 	 15898
	 	 15923
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Pregledi

	 (510)		 (111)	 	 (510)		 (111)	 	 (510)		 (111)	
	 	 15940
	 	 15941	
	 	 15961
	 	 15962
	 	 15973
	 	 15974
	 	 15979
	 	 16008
	 	 16010
	 	 16011
	 	 16035
	 	 16037
	 	 16047
	 	 16048
	 	 16050
	 	 16054
	 	 16076
	 	 16081
	 	 16104
	 	 16105
	 	 16106
	 	 16107
	 	 16108
	 	 16109
	 	 16110
	 	 16111
	 	 16112
	 	 16113
	 	 16114
	 	 16115
	 	 16116
	 	 16117
	 	 16118
	 	 16122
	 	 16128

 кл. 31	 15720
	 	 15740
	 	 15741
	 	 15770
	 	 15898
	 	 16012
	 	 16013
	 	 16014
	 	 16015
	 	 16020
	 	 16021
	 	 16023
	 	 16024
	 	 16025
	 	 16026
	 	 16081
	 	 16092

	 кл. 32	 15726
	 	 15735
	 	 15741
	 	 15748

	 	 15751
	 	 15789
	 	 15790
	 	 15793
	 	 15803
	 	 15805
	 	 15807
	 	 15818
	 	 15820
	 	 15879
	 	 15918
	 	 15919
	 	 15925
	 	 15958
	 	 15959
	 	 15960
	 	 15979
	 	 15981
	 	 16012
	 	 16013
	 	 16014
	 	 16015
	 	 16020
	 	 16021
	 	 16022
	 	 16023
	 	 16024
	 	 16025
	 	 16026
	 	 16044
	 	 16099

	 кл. 33	 15768
	 	 15832
	 	 15892
	 	 15893
	 	 15941
	 	 15979
	 	 16099
	 	 16100
	 	 16101
	
 кл. 34	 15764
	 	 15765
	 	 15823
	 	 15842
	 	 15843
	 	 15866
	 	 15875
	 	 15876
	 	 15877
	 	 15880
	 	 15888
	 	 15911
	 	 15912
	 	 15921
	 	 15941
	 	 15961

	 	 15983
	 	 16062

	 кл. 35	 15728
	 	 15762
	 	 15763
	 	 15771
	 	 15786
	 	 15798
	 	 15800
	 	 15808
	 	 15809
	 	 15810
	 	 15811
	 	 15812
	 	 15813
	 	 15814
	 	 15816
	 	 15824
	 	 15827
	 	 15829
	 	 15831
	 	 15834
	 	 15835
	 	 15836
	 	 15837
	 	 15850
	 	 15855
	 	 15859
	 	 15873
	 	 15874
	 	 15882
	 	 15885
	 	 15888
	 	 15896
	 	 15901
	 	 15907
	 	 15913
	 	 15916
	 	 15917
	 	 15919
	 	 15922
	 	 15924
	 	 15927
	 	 15937
	 	 15938
	 	 15942
	 	 15943
	 	 15944
	 	 15945
	 	 15946
	 	 15947
	 	 15948
	 	 15949
	 	 15950
	 	 15951
	 	 15953
	 	 15954
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	 	 15955
	 	 15956
	 	 15957
	 	 15965
	 	 15969
	 	 15975
	 	 15976
	 	 15977
	 	 15979
	 	 15981
	 	 15983
	 	 15984
	 	 15985
	 	 15986
	 	 15987
	 	 15988
	 	 15989
	 	 15990
	 	 15991
	 	 15992
	 	 15993
	 	 15994
	 	 15995
	 	 15996
	 	 15997
	 	 15998
	 	 15999
	 	 16000
	 	 16001
	 	 16002
	 	 16003
	 	 16004
	 	 16005
	 	 16006
	 	 16033
	 	 16036
	 	 16041
	 	 16042
	 	 16043
	 	 16046
	 	 16047
	 	 16049
	 	 16054
	 	 16055
	 	 16056
	 	 16058
	 	 16069
	 	 16073
	 	 16074
	 	 16078
	 	 16082
	 	 16083
	 	 16097
	 	 16098
	 	 16099
	 	 16100
	 	 16101
	 	 16102

	 	 16103
	 	 16104
	 	 16119
	 	 16120
	 	 16121
	 	 16129
	 	 16140
	 	 16141

 кл. 36	 15778
	 	 15786
	 	 15801
	 	 15816
	 	 15824
	 	 15827
	 	 15829
	 	 15834
	 	 15836
	 	 15861
	 	 15874
	 	 15977
	 	 16027
	 	 16028
	 	 16033
	 	 16043
	 	 16097
	 	 16098
	 	 16102

	 кл. 37	 15824
	 	 15834
	 	 15836
	 	 15855
	 	 15939
	 	 15977
	 	 16029
	 	 16030
	 	 16032
	 	 16042
	 	 16046
	 	 16075
	 	 16078
	 	 16097
	 	 16098

 кл. 38	 15721
	 	 15771
	 	 15772
	 	 15779
	 	 15780
	 	 15781
	 	 15782
	 	 15783
	 	 15784
	 	 15824
	 	 15833
	 	 15834
	 	 15836	

	 	 15859
	 	 15882
	 	 15891
	 	 15899
	 	 15982
	 	 15990
	 	 15991
	 	 15992
	 	 15993
	 	 15994
	 	 15995
	 	 15996
	 	 15997
	 	 15998
	 	 15999
	 	 16000
	 	 16001
	 	 16002
	 	 16003
	 	 16004
	 	 16005
	 	 16006
	 	 16029
	 	 16032
	 	 16036
	 	 16041
	 	 16055
	 	 16067
	 	 16068
	 	 16082
	 	 16083
	 	 16090
	 	 16091
	 	 16119
	 	 16120
	 	 16121

 кл. 39	 15720
	 	 15773
	 	 15777
	 	 15785
	 	 15816
	 	 15856
	 	 15860
	 	 15898
	 	 16016
	 	 16029
	 	 16042
	 	 16061
	 	 16105
	 	 16106
	 	 16107
	 	 16108
	 	 16109
	 	 16110
	 	 16111
	 	 16112
	 	 16113

	 (510)		 (111)	 	 (510)		 (111)	 	 (510)		 (111)	

Pregledi
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	 	 16114
	 	 16115
	 	 16116
	 	 16117
	 	 16118
	 	
 кл. 40	 		 	
	 	 15971
	 	 15977
	 	 15984

 кл. 41	 15719
	 	 15721
	 	 15722
	 	 15771
	 	 15774
	 	 15775
	 	 15776
	 	 15787
	 	 15845
	 	 15850
	 	 15859
	 	 15882
	 	 15891
	 	 15899
	 	 15916
	 	 15917
	 	 15924
	 	 15953
	 	 15954
	 	 15955
	 	 15956
	 	 15957
	 	 15965
	 	 15966
	 	 15977
	 	 15981
	 	 15984
	 	 15985
	 	 15986
	 	 15987
	 	 15990
	 	 15991
	 	 15992
	 	 15993
	 	 15994
	 	 15995
	 	 15996
	 	 15997
	 	 15998
	 	 15999
	 	 16000
	 	 16001
	 	 16002
	 	 16003
	 	 16004
	 	 16005
	 	 16006

	 	 16029
	 	 16032
	 	 16036
	 	 16041
	 	 16045
	 	 16053
	 	 16055
	 	 16058
	 	 16069
	 	 16073
	 	 16077
	 	 16082
	 	 16090
	 	 16091
	 	 16100
	 	 16101
	 	 16134
	 	 16140
	 	 16141

 кл. 42	 15721
	 	 15741
	 	 15774
	 	 15775
	 	 15776
	 	 15824
	 	 15834
	 	 15836
	 	 15845
	 	 15859
	 	 15882
	 	 15937
	 	 15939
	 	 15977
	 	 15990
	 	 15991
	 	 15992
	 	 15993
	 	 15994
	 	 15995
	 	 15996
	 	 15997
	 	 15998
	 	 15999
	 	 16000
	 	 16001
	 	 16002
	 	 16003
	 	 16004
	 	 16005
	 	 16006
	 	 16029
	 	 16030
	 	 16032
	 	 16033
	 	 16036
	 	 16041
	 	 16042

	 	 16053
	 	 16055
	 	 16069
	 	 16077
	 	 16078
	 	 16083
	 	 16090
	 	 16091
	 	 16097
	 	 16098
	 	 16102
	 	 16119
	 	 16120
	 	 16121
	 	 16129
	
	 кл. 43	 15720
	 	 15786
	 	 15789
	 	 15790
	 	 15791
	 	 15792
	 	 15793
	 	 15794
	 	 15795
	 	 15815
	 	 15829
	 	 15849
	 	 15856
	 	 15871
	 	 15898
	 	 15916
	 	 15917
	 	 15923
	 	 15977
	 	 15979
	 	 16050
	 	 16060
	 	 16061
	 	 16076
	 	 16128

 кл. 44	 15770
	 	 15831
	 	 15871
	 	 15904
	 	 15907
	 	 15938
	 	 15977
	 	 15981
	 	 16072
	 	 16084
	 	 16085
	 	 16134
	 	 16142
	 	 16143

 кл. 45	 15824

	 (510)		 (111)	 	 (510)		 (111)	 	 (510)		 (111)	

Pregledi
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	 	 15827
	 	 15834
	 	 15836
	 	 15855
	 	 15874
	 	 15916
	 	 15917
	 	 15977
	 	 15981
	 	 16018
	 	 16019
	 	 16029
	 	 16053
	 	 16069
	 	 16134
	 	 16140
	 	 16141

	 (510)		 (111)	 	 (510)		 (111)	 	 (510)		 (111)	

Pregledi



Glasnik, 16/3, str. 80-245, juni 2009 Skopje   

Trgovski marki

235

Pregledi

(732)	 nositel na pravoto na trgovska marka
(111)  registarski broj na dokumentot
(210)  broj na prijavata

PREGLED PO NOSITELI NA TRGOVSKI MARKI

(732)		 TITAN CEMENT S.А.	
(111)		 15777	 (210)	MK/T/	2001/1101

 Друштво за производство, промет и   
услуги  РОТИКО Далибор и др. ДОО   
експорт-импорт Скопје 
	 16022	 MK/T/	2001/561

Брокерска куќа БРО-ДИЛ А.Д. Скопје 
	 15778	 MK/T/	2002/159

CASTROL LIMITED	
	 16030	 MK/T/	2002/24

YILDIZ HOLDING A.S. 
	 15796	 MK/T/	2002/505
	 15797	 MK/T/	2002/507

BP p.l.c.	
	 16042	 MK/T/	2003/925

ZITO GORENJKA, proizvodnja pekarskih in   
konditorskih izdelkov, d.d. 
	 16104	 MK/T/	2004/448

ConvaTec Inc.	
	 16070	 MK/T/	2004/539

Универзитет «Св. Кирил и Методиј» во   
Скопје	
	 15774	 MK/T/	2005/369
	 15775	 MK/T/	2005/370
	 15776	 MK/T/	2005/371

НИКОЛА ДАМЕСКИ 
	 16075	 MK/T/	2005/406

   
Акционерско друштво за производство   
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА   
- ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје	
	 16099	 MK/T/	2005/412

Cloetta Fazer Chocolates Ltd.	
	 16010	 MK/T/	2006/1074

РЕПЛЕКФАРМ АД.	
	 15729	 MK/T/	2006/306

HALCOR METAL WORKS S.A. 
	 15731	 MK/T/	2006/429

Petnelli Limited	
	 15837	 MK/T/	2006/629

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,   
ТРГОВИЈА  И УСЛУГИ НА ГОЛЕМО  И   МАЛО 
«МУЛТИПРОМ» ДООЕЛ 
	 15973	 MK/T/	2006/735
	 15974	 MK/T/	2006/736

Македонија Турист АД-Скопје	
	 15719	 MK/T/	2006/739

Мановска Цветанка 
ДТТУ ХЕПИНЕС ДОО Скопје	
	 15816	 MK/T/	2006/747

Maaza International Co. L.L.C. 
	 15735	 MK/T/	2006/780

J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED, 
	 15847	 MK/T/	2006/795

Finlandia Vodka Worldwide Ltd., a Finland   
corporation 	
	 15892	 MK/T/	2006/943
	 15893	 MK/T/	2006/944

Smithers-Oasis Company	
	 15920	 MK/T/	2007/1002

ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д.   
Скопје 
	 15801	 MK/T/	2007/108

Lipa Mill d.d.	
	 15743	 MK/T/	2007/1116

Друштво за новинско издавачка  дејност     
МАКЕДОНСКО СОНЦЕ ДООЕЛ увоз-извоз   
Скопје	
	 15787	 MK/T/	2007/1147

Друштво за производство, трговија и           
услуги ДИЕМ-ГП ДОО Гевгелија	
	 15744	 MK/T/	2007/1195

ZVECEVO, Prehrambena industrija, A.D.  
 15848	 MK/T/	2007/120

Фидановска Марија	
	 15831	 MK/T/	2007/1231
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Друштво за трговија на големо  и  мало    ОТО 
ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз	
	 15978	 MK/T/	2007/1263

ДСПТ „ВЕЗЕ ШАРИ“ ДОО експорт-импорт	
	 16081	 MK/T/	2007/226

Акционерско друштво за производство   
и промет на алкохолни и безалкохолни   
пијалоци ГРОЗД	
	 15832	 MK/T/	2007/235

КОСМОФОН Услуги на мобилна  телефонија АД 
Скопје 
	 15833	 MK/T/	2007/240

VIVARTIA S.A.	
	 16050	 MK/T/	2007/267

Сојуз на Стопански Комори на Македонија 
Стопанска Интересна Заедница-Скопје 
	 16053	 MK/T/	2007/311

Друштво за производство, трговија  и услуги 
МАКЕДОНИЈА МАСЛО ДОО   
1000 СКОПЈЕ 
	 15799	 MK/T/	2007/313

STUDIO MARKETING J. WALTER   THOMPSON 
INTERNATIONAL,  SM JWT,  MARKETINSKA 
AGENCIJA, D.O.O.	
	 16069	 MK/T/	2007/325

Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware) 
	 16097	 MK/T/	2007/362
	 16098	 MK/T/	2007/363

CELGENE CORPORATION	
	 16009	 MK/T/	2007/487

British American Tobacco (Brands) Inc. 
	 15765	 MK/T/	2007/545
	 15764	 MK/T/	2007/546

Georgia-Pacific Consumer Products LP 
	 16007	 MK/T/	2007/552

E.l. du Pont de Nemours and Company	
	 15964	 MK/T/	2007/553

Друштво за трговија, производство и   услуги  
АРТ-ТЕКС ГЛАМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	
	 15941	 MK/T/	2007/663

Macy’s Department Stores, Inc. (Ohio 
corporation) 
	 15800	 MK/T/	2007/668

КОСМОФОН Услуги на  мобилна   телефонија     
АД Скопје	
	 15772	 MK/T/	2007/698

GALENIKA a.d. Beograd	
	 15952	 MK/T/	2007/701

John Player & Sons Limited 	
	 15921	 MK/T/	2007/73

MEGGLE AG	
	 15726	 MK/T/	2007/735

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA(also   
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
 16039	 MK/T/	2007/764

Wm. WRIGLEY Jr. Company	
	 16037	 MK/T/	2007/777
	 16035	 MK/T/	2007/778

ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје	
	 15779	 MK/T/	2007/795
	 15780	 MK/T/	2007/796
	 15781	 MK/T/	2007/799
	 15782	 MK/T/	2007/800
	 15783	 MK/T/	2007/801
	 15784	 MK/T/	2007/802

Murad Skin Research Laboratories, Inc.  	
	 16034	 MK/T/	2007/846

Друштво за трговија, производство и   
услуги АРТ-ТЕКС ГЛАМ ДООЕЛ    
увоз-извоз Скопје 
	 15961	 MK/T/	2007/854

Torrex Chiesi Pharma GmbH  
	 15737	 MK/T/	2007/870
	 15738	 MK/T/	2007/871
	 15739	 MK/T/	2007/872

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA   
(also trading as TOYOTA MOTOR   
CORPORATION)	
	 16038	 MK/T/	2007/881

Друштво за сообраќај и трговија ТЕНИКС   
ПЛАВА ЛАГУНА Санде дооел Скопје 
	 15785	 MK/T/	2007/885
	 15860	 MK/T/	2007/886

Златевски Љубиша	
	 15807	 MK/T/	2007/900

JUKI KABUSHIKI KAISHA (JUKI  CORPORATION) 
 15724	 MK/T/	2007/902
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BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d	
	 15881	 MK/T/	2007/904

МЏ РОБИН ДОО	
	 16048	 MK/T/	2007/934

JAMNICA d.d	
	 15960	 MK/T/	2007/941

BAXTER INTERNATIONAL INC.	
	 16124	 MK/T/	2007/945
	 16125	 MK/T/	2007/946
	 16126	 MK/T/	2007/947
	 16123	 MK/T/	2007/948

«GR. SARANTIS S.A. Industrial and  
 Commercial Company  of Cosmetics, Garments, 
House and  Pharmaceutical Articles» Maroussi 
Attikis,   Athens 
	 15727	 MK/T/	2007/981

Интернационален Картичен Систем АД  Скопје	
	 16102	 MK/T/	2008/1003

Друштво за производство, промет и услуги 
ПИРОТЕХНИКА МИРНОВЕЦ ДООЕЛ	
	 15773	 MK/T/	2008/1008

ДПТУ АКСЕСОАР ДОО увоз-извоз Скопје  	
16103	 MK/T/	2008/1018

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА А.Д.	 	
16027	 MK/T/	2008/1019
	 16028	 MK/T/	2008/1020

MEGA DISPOSABLES S.A.	
	 16127	 MK/T/	2008/1033

BRITISH-AMERICAN TOBACCO (BRANDS)   
LIMITED	
	 15912	 MK/T/	2008/1050

Друштво за консалтинг услуги и курсеви   
ЕУРО КОНСАЛТИНГ ТЕМЕЛКОВСКИ ДООЕЛ 
Скопје 
 16143	 MK/T/	2008/1055
	 16142	 MK/T/	2008/1056

Пенџерковска Зорица	
	 16078	 MK/T/	2008/1082

Publicis Groupe S.A.,	
	 15882	 MK/T/	2008/1083

ТРАНСНАЦИОНАЛ ИНВЕСТМЕНТС - МК   
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	
	 15798	 MK/T/	2008/1088

Трговско друштво за вработување на  
инвалидни лица за производство, трговија и 
услуги ДУКИ   ДАСО експорт-импорт ДООЕЛ 
Неготино 
	 15730	 MK/T/	2008/1089
	 15725	 MK/T/	2008/1090

„СТОЛ” ДОО Скопје	
	 15728	 MK/T/	2008/1091

TД ФИДЕЛИНКА ДОО ОХРИД 
	 16056	 MK/T/	2008/1092

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 
	 15970	 MK/T/	2008/1097
	 15926	 MK/T/	2008/1098
	 15928	 MK/T/	2008/1099
	 15929	 MK/T/	2008/1100

Јасна Петков Стојановиќ	
	 15788	 MK/T/	2008/1101

The Procter  & Gamble Company	
	 16086	 MK/T/	2008/1107

Друштво за трговија и услуги ДЕА СТУДИО 
ДООЕЛ Скопје 
	 16072	 MK/T/	2008/1108

ИНБЛАН дооел Скопје	
	 15722	 MK/T/	2008/1109

Трговско друштво за промет, услуги и   
консалтинг ДЕВОЛ МАРКЕТИНГ ДООЕЛ   
извоз-увоз Скопје	
	 16073	 MK/T/	2008/1113

Друштво за угостителство, трговија и   
услуги АМИДОН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
	 15786	 MK/T/	2008/1114

Трговско друштво за промет на стоки и   
услуги ЕВРОПРОГРEС ТРЕЈД увоз-извоз   
дооел Скопје 
	 15983	 MK/T/	2008/1115

STUDIO MODERNA SA	
	 15899	 MK/T/	2008/1117

Петрушевски Љупчо	
	 15871	 MK/T/	2008/1119

Друштво за приредување игри на среќа   
ДЕЛТА БЕТ ДООЕЛ Скопје 
	 16045	 MK/T/	2008/1120

Друштво за производство и  сервисирање   
АУТОИНСТРУМЕНТ ДОО  извоз-извоз Скопје	
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	 15939	 MK/T/	2008/1122

Друштво за услуги ЕУРО БИЗНИС   
ЦЕНТАР ДОО Скопје	
	 15938	 MK/T/	2008/1123

Fresh & Co. d.o.o. Fabrika za preradu voca	 	
16044	 MK/T/	2008/1128

Друштво за угостителство и услуги ДЦ   
САПОРТ ДОО Скопје 
	 15966	 MK/T/	2008/1131
	
	Приватна здраствена  установа-Поликлиника 
со ординации од  специјалистичко    
 консултативната здравствена заштита   
 НЕУРОМЕДИКА Скопје 
	 16084	 MK/T/	2008/1134

Друштво за трговија, производство и услуги 
НМ ТРАДЕ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 	
	 16085	 MK/T/	2008/1135

ВЕСНА-САП ДОО Скопје	
	 15989	 MK/T/	2008/1142

HONDA MOTOR CO., LTD. (a corporation, 
organized and existing under the laws of Japan, 
manufacturers and Merchants)	
	 15862	 MK/T/	2008/1144

Друштво за управување со фондови ИНОВО 
СТАТУС АД СКОПЈЕ	
	 16043	 MK/T/	2008/1147

Abbott Pharmaceuticals PR Ltd. 
	 15905	 MK/T/	2008/1150

Daikin Industries, Ltd. 
	 15900	 MK/T/	2008/1154

ДППУ ПАН ВЕСТ доо увоз-извоз Скопје 
	 16080	 MK/T/	2008/1159

Друштво за производство, трговија и услуги 
ИМИЏ ПЛУС ДОО 
	 15984	 MK/T/	2008/1166

ДПТУ „АГРОВА» Скопје	
	 16047	 MK/T/	2008/1167

NATIONAL BANK OF GREECE	
	 15861	 MK/T/	2008/1169

BASF Agro B.V., Arnhem (NL) Zweigniederlassung 
Waedenswil 
	 15878	 MK/T/	2008/1170

Research In Motion Limited	
	 16029	 MK/T/	2008/1183

Друштво за промет, угостителство и туризам 
ДЕ ЛУКСОР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	
	 15856	 MK/T/	2008/1195

KRAS, PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.D. 
	 15979	 MK/T/	2008/1196

Shimano Inc.	
	 16071	 MK/T/	2008/1210

Panasonic Corporation	
	 15977	 MK/T/	2008/1215

Publicis Groupe S.A.,	
	 15859	 MK/T/	2008/1216

Друштво за трговија и услуги ВИЗАРД СИСТЕМИ 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	
	 15855	 MK/T/	2008/1217

NKG SPARK PLUG CO., LTD	
	 16031	 MK/T/	2008/1218

 Parke, Davis & Company LLC	
	 15897	 MK/T/	2008/1224

TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION 
a corporation existing under the laws of the State 
of Delaware	
	 15891	 MK/T/	2008/1232

NGK SPARK PLUG CO., LTD	
	 15889	 MK/T/	2008/1237

Red.com, Inc. 
	 16077	 MK/T/	2008/1339

Адвокатско Друштво Кнезовиќ и Соработници 
Скопје	
	 16019	 MK/T/	2008/1343

Адвокатско Друштво Кнезовиќ и Соработници 
Скопје 
	 16018	 MK/T/	2008/1344

Друштво за инженеринг, градежништво, трговиј 
и услуги «ИТАЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ» ДОО, 
Скопје  
 16049	 MK/T/	2008/1350

ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА 
ДЕМЕТРА АПТЕКА	
	 15933	 MK/T/	2008/1355
	 15932	 MK/T/	2008/1356
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Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 
алкохолни и безалкохолни  пијалоци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д.	 	
	 16026	 MK/T/	2008/1421
	 16025	 MK/T/	2008/1422
	 16021	 MK/T/	2008/1423
	 16020	 MK/T/	2008/1424
	 16015	 MK/T/	2008/1425
	 16014	 MK/T/	2008/1426
	 16013	 MK/T/	2008/1427
	 16012	 MK/T/	2008/1428
	 16024	 MK/T/	2008/1429
	 16023	 MK/T/	2008/1430

SmithKline Beecham Corporation 
	 15890	 MK/T/	2008/1441

Друштво за производство трговија и услуги 
ПРОСПЕРА ДОО увоз-извоз 1300 КУМАНОВО 
	 15980	 MK/T/	2008/1442

JADRAN - Galenski Laboratorij d.d. 
	 15857	 MK/T/	2008/1459
	 15858	 MK/T/	2008/1460

VIVARTIA S.A. 
	 16076	 MK/T/	2008/1476

Teijin Pharma Limited a corporation, organized and 
existing under the laws of Japan, Manufacturers 
and Merchants, of 	
	 16079	 MK/T/	2008/1520

ДПТУ КОРО КОМПАНИ ДОО - Конимекс и други 
Друштво за производство, трговија и услуги	
	 15741	 MK/T/	2008/166
	 15740	 MK/T/	2008/178
	 15742	 MK/T/	2008/179

NIPPON SODA CO., LTD. 
	 16040	 MK/T/	2008/180
	 15732	 MK/T/	2008/181

ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за 
комуникациски услуги 	
	 15993	 MK/T/	2008/192
	 16003	 MK/T/	2008/194
	 16004	 MK/T/	2008/196
	 16002	 MK/T/	2008/198
	 16055	 MK/T/	2008/199

RAXEVSKY S.A.	
	 15972	 MK/T/	2008/234

Wm. WRIGLEY Jr. Company	
	 16008	 MK/T/	2008/235

ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за 
комуникациски услуги 	

	 16041	 MK/T/	2008/239

Red. Com, Inc. 
	 15769	 MK/T/	2008/242

VINDIJA d.d. 
	 15751	 MK/T/	2008/245

KAROLINA d.o.o. 
	 15756	 MK/T/	2008/249

ИВАН ЦВЕТКОВСКИ 
	 15768	 MK/T/	2008/256

VINDIJA d.d.	
	 15752	 MK/T/	2008/257

MEGGLE AG	
	 15749	 MK/T/	2008/258
	 15748	 MK/T/	2008/259

Georg Gavrilovic 
	 15747	 MK/T/	2008/267
	 15750	 MK/T/	2008/268

Друштво за производство, трговија и услуги 
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт 
Куманово 
	 15794	 MK/T/	2008/269
	 15795	 MK/T/	2008/270
	 15791	 MK/T/	2008/273
	 15789	 MK/T/	2008/274
	 15793	 MK/T/	2008/275
	 15790	 MK/T/	2008/276

KIA MOTORS CORPORATION	
	 15723	 MK/T/	2008/278

Wm. WRIGLEY Jr. Company	
	 16011	 MK/T/	2008/289

Друштво за производство, трговија и услуги 
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт 
Куманово	
	 15792	 MK/T/	2008/293

ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за 
комуникациски услуги 	
	 16036	 MK/T/	2008/30
	 15997	 MK/T/	2008/32

Производство и монтажа на пумпи, турбини, 
хидромеханичка и еколошка опрема МЗТ 
ПУМПИ АД Скопје	
	 15753	 MK/T/	2008/320

Друштво за производство, трговија и услуги 
КОЛА Душица ДООЕЛ извоз-увоз Скопје	
	 15733	 MK/T/	2008/339
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ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за 
комуникациски услуги  
	 15998	 MK/T/	2008/34

ОХИС БИЛЈАНА ДООЕЛ 
	 15736	 MK/T/	2008/352

Deutsche Telekom AG 
	 15834	 MK/T/	2008/353

Миле Ѓошевски 
	 15771	 MK/T/	2008/359

ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за 
комуникациски услуги  
	 15992	 MK/T/	2008/36
	 15996	 MK/T/	2008/38
	 15991	 MK/T/	2008/40
	 16000	 MK/T/	2008/42

Hyundai Motor Company 
	 15754	 MK/T/	2008/423
	 15755	 MK/T/	2008/424
	 15766	 MK/T/	2008/425

EUROPAPRESS HOLDING d.o.o. 
	 15954	 MK/T/	2008/438
	 15955	 MK/T/	2008/439

ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за 
комуникациски услуги  
	 16005	 MK/T/	2008/44

Europapress Holding d.o.o 
	 15953	 MK/T/	2008/440
	 15956	 MK/T/	2008/442

POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 
	 15965	 MK/T/	2008/444

МАКПРОГРЕС ДОО 
	 16054	 MK/T/	2008/445

Danijel Koletic	
	 15924	 MK/T/	2008/451

Londa GmbH 
	 15963	 MK/T/	2008/455
	 15767	 MK/T/	2008/456

NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S. 
	 15745	 MK/T/	2008/458
	 15760	 MK/T/	2008/459

ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за 
комуникациски услуги  
	 15999	 MK/T/	2008/46

NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.	

	 15746	 MK/T/	2008/461
	 15757	 MK/T/	2008/462
	 15758	 MK/T/	2008/463
	 15761	 MK/T/	2008/464
	 15734	 MK/T/	2008/465

Вип Агенси ДОО, Скопје 
	 15770	 MK/T/	2008/468

Друштво за трговија и услуги Б И Б Џемаљ 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, Подружница 
Хотел и Ресторан ЊУ СТАР  
	 16061	 MK/T/	2008/475

SEBA DIS TICARET NAKLYJAT A.S. 
	 15843	 MK/T/	2008/476
	 15842	 MK/T/	2008/477

Chevron Intellectual Property LLC, (a State of 
Delaware, U.S.A. Limited Liability Company) 
	 15844	 MK/T/	2008/479

ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за 
комуникациски услуги  
	 15990	 MK/T/	2008/48

MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA 
	 15846	 MK/T/	2008/480

Europapress Holding d.o.o 
	 15957	 MK/T/	2008/481

Нетцетера ДОО Скопје 
	 15845	 MK/T/	2008/482

ДПТУ Магнолија-Александар и др. ДОО 
	 15913	 MK/T/	2008/483
	 15951	 MK/T/	2008/484
	 15950	 MK/T/	2008/485
	 15949	 MK/T/	2008/486
	 15948	 MK/T/	2008/487
	 15947	 MK/T/	2008/488
	 15946	 MK/T/	2008/489
	 15945	 MK/T/	2008/490
	 15944	 MK/T/	2008/491
	 15943	 MK/T/	2008/493
	 15942	 MK/T/	2008/496

ДИГИТАЛ СТАР ДООЕЛ СКОПЈЕ 
	 16134	 MK/T/	2008/499

ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за 
комуникациски услуги  
	 15995	 MK/T/	2008/50

Прва Детска Амбасада во Светот Меѓаши 
	 16141	 MK/T/	2008/500
	 16140	 MK/T/	2008/501
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FISIOPHARMA S.R.L.  
	 15914	 MK/T/	2008/503

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija 
Vrsac 
	 15835	 MK/T/	2008/504

Deutsche Telekom AG 
	 15836	 MK/T/	2008/505
	 15824	 MK/T/	2008/506

Ashland Licensing and Intellectual Property LLC 
 15825	 MK/T/	2008/507
	 15828	 MK/T/	2008/508

ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за 
комуникациски услуги  
	 15994	 MK/T/	2008/51

GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation 
organized and ezisting under the laws of the State 
of Delaware, 
	 15826	 MK/T/	2008/512

Special Protectors Co., Ltd. 
	 16059	 MK/T/	2008/513

ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за 
комуникациски услуги  
	 16001	 MK/T/	2008/52

Друштво за угостителство, трговија и услуги 
АМИДОН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
	 15829	 MK/T/	2008/520

EYGN Limited 
	 15827	 MK/T/	2008/524

Unilever N.V. 
	 15830	 MK/T/	2008/527

ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за  
комуникациски услуги  
	 16006	 MK/T/	2008/53

Снежана Лазова-Керим  
	 15916	 MK/T/	2008/533
	 15917	 MK/T/	2008/534

Deutsche Telekom AG 
	 16083	 MK/T/	2008/535

ЗЛАТЕВСКИ ЉУБИША 
	 15918	 MK/T/	2008/536

General Mills Marketing, Inc. (a Delaware 
Corporation) 
	 15815	 MK/T/	2008/537

JAMNICA d.d. 
	 15958	 MK/T/	2008/538

American-Cigarette Company (Overseas) Limited 
 15911	 MK/T/	2008/539

McDonalds Corporation	
	 16060	 MK/T/	2008/541

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih 
proizvoda «BAMBI - BANAT» AD 
	 15940	 MK/T/	2008/542

Фабрика за масло БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ 
	 15934	 MK/T/	2008/543
	 15935	 MK/T/	2008/544

NOVARTIS AG 
	 15817	 MK/T/	2008/549

Друштво за инжинеринг, проектирање, монтажа, 
производство и трговија КОДИНГ ДООЕЛ 
	 15818	 MK/T/	2008/551

NGK SPARK PLUG CO., LTD. 
	 15819	 MK/T/	2008/553

Litat Import & Export Pte Ltd 
	 15820	 MK/T/	2008/554

ДПТУ „СОКО» ГОРИЦА ДООЕЛ-Скопје 
	 15919	 MK/T/	2008/556

MICRO - STAR INTERNATIONAL CO., LTD. (a 
corporation incorporated under the laws of 
Taiwan, R.O.C.) 
	 16132	 MK/T/	2008/562
	 16133	 MK/T/	2008/563
	 16131	 MK/T/	2008/564

Akciju sabiedriba „OLAINFARM” 
	 15821	 MK/T/	2008/567

Друштво за производство, трговија и услуги 
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт 
Куманово 
	 15923	 MK/T/	2008/568

CORPORACION HABANOS, S.A. 
	 15823	 MK/T/	2008/570

General Mills Inc. (a Delaware Corporation) 
	 15822	 MK/T/	2008/571

TORREX CHIESI PHARMA GMBH 
	 16063	 MK/T/	2008/573

„ТРГОМЕТАЛ” - ДОО СКОПЈЕ 
	 15901	 MK/T/	2008/583

Pregledi
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„СЕРВИС ЦЕНТАР МАВРОВКА” - ДОО СКОПЈЕ 
 15904	 MK/T/	2008/584
	 15907	 MK/T/	2008/585

Јусуф Хаџиу 
	 15925	 MK/T/	2008/603

CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED 
	 16101	 MK/T/	2008/605
	 16100	 MK/T/	2008/606

Друштво за фитнес и други спортски активности 
КИНУСФИТ ДОО Скопје 
	 15981	 MK/T/	2008/638

Т.Д. ХЕМИКС Благоја ДООЕЛ увоз-извоз 
	 15806	 MK/T/	2008/642

Трговско радиодифузно друштво А2 
ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО  
	 15721	 MK/T/	2008/656

Друштво за инжинеринг, проектирање, монтажа, 
производство и трговија КОДИНГ ДООЕЛ 
	 15804	 MK/T/	2008/659
	 15802	 MK/T/	2008/660
	 15805	 MK/T/	2008/661
	 15803	 MK/T/	2008/662

EMINENT LUGGAGE CORP. a corporation 
Incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C. 
	 15838	 MK/T/	2008/674

Mars, Incorporated 
	 15839	 MK/T/	2008/675

Друштво за информациони системи ОН.НЕТ 
ДОО СКОПЈЕ 
	 16121	 MK/T/	2008/679
	 16119	 MK/T/	2008/680
	 16120	 MK/T/	2008/681

COMPAGNIE GERVAIS DANONE 
	 16066	 MK/T/	2008/684

BIOSTAR MICROTECH INT’L CORP. 
	 15936	 MK/T/	2008/688

JAMNICA d.d. 
	 15959	 MK/T/	2008/691

VIPHARM S.A. 
	 15840	 MK/T/	2008/693

Unilever N.V. 
	 15841	 MK/T/	2008/694

Medochemie Ltd.  
	 16139	 MK/T/	2008/699

ТАНИМАК-Оливера Тасевска 
	 15759	 MK/T/	2008/7

Medochemie Ltd.  
	 16138	 MK/T/	2008/700
	 16137	 MK/T/	2008/702
	 16136	 MK/T/	2008/703

Друштво за производство, трговија и услуги 
МЕДИА ДОО експорт-импорт 
	 15915	 MK/T/	2008/708

Друштво за услуги и промет на големо и мало 
ТРИГЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
	 15937	 MK/T/	2008/709

Koшаркарски клуб „ВАРДАР 2000” 
	 15850	 MK/T/	2008/714

INKIESS Margot Voss GmbH 
15909	 MK/T/	2008/716

Dunhill Tobacco of London Limited 
	 16062	 MK/T/	2008/717

„DJORDANS” OOD 
	 16130	 MK/T/	2008/718

Gerd Petrik 
	 16135	 MK/T/	2008/724

Друштво за промет транспорт шпедиција и 
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел 
увоз-извоз Скопје 
	 16105	 MK/T/	2008/730
	 16107	 MK/T/	2008/732
	 16117	 MK/T/	2008/733
	 16112	 MK/T/	2008/735
	 16116	 MK/T/	2008/737
	 16111	 MK/T/	2008/738
	 16114	 MK/T/	2008/740
	 16115	 MK/T/	2008/741
	 16118	 MK/T/	2008/742
	 16113	 MK/T/	2008/743
	 16106	 MK/T/	2008/746
	 16110	 MK/T/	2008/748
	 16109	 MK/T/	2008/749
	 16108	 MK/T/	2008/750

Motorola,Inc., a Delaware corporation 
	 16067	 MK/T/	2008/752
	 16068	 MK/T/	2008/753

Друштво за трговија, производство и услуги 
„EMONA BRAND“ дооел, увоз-извоз Скопје  
	 16128	 MK/T/	2008/764

Makhteshim Chemical Works Ltd. 
	 16051	 MK/T/	2008/765

Pregledi
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NOVARTIS AG 
	 15864	 MK/T/	2008/766

Converse Inc.  
	 16052	 MK/T/	2008/767

MEGGLE AG 
	 16087	 MK/T/	2008/768

Друштво за производство, промет и услуги 
АНИЦ-СИСТЕМИ увоз-извоз ДОО Скопје 
	 15982	 MK/T/	2008/770

Трговско радиодифузно друштво А2 
ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО  
	 16091	 MK/T/	2008/771
	 16090	 MK/T/	2008/772

PPG Industries Ohio, Inc. 
	 15902	 MK/T/	2008/775

Altinyildiz Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalari 
Anonim Sirketi Yeni Bosna Koyu 
	 15763	 MK/T/	2008/78

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 
A corporation organized and existing under the 
laws of China 
	 15868	 MK/T/	2008/780

ALDO GROUP INTERNATIONAL AG 
	 15885	 MK/T/	2008/781

Dunhill Tobacco of London Limited 
 15866	 MK/T/	2008/785

Altinyildiz Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalari 
Anonim Sirketi Yeni Bosna Koyu 
	 15762	 MK/T/	2008/79

Друштво за преработка на кафе и трговија на 
големо и мало РИО ДООЕЛ 
	 15867	 MK/T/	2008/790

ДПТУ Интершик професионал-дооел 
	 15967	 MK/T/	2008/791

ДТПУ ПРОМЕДИКА ДОО СКОПЈЕ 
	 15922	 MK/T/	2008/792

Asco Group Limited 
	 16017	 MK/T/	2008/793

KAYABA INDUSTRY CO., LTD. (KAYABA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA), a Japanese Corporation 
	 15887	 MK/T/	2008/796
	 15886	 MK/T/	2008/797

Wrangler Apparel Corp.	

	 15870	 MK/T/	2008/798

Berlin-Chemie AG Menarini Group 
	 16095	 MK/T/	2008/799
	 16094	 MK/T/	2008/801
	 16093	 MK/T/	2008/802
	 16088	 MK/T/	2008/803

British American Tobacco (Brands) Inc. 
	 15875	 MK/T/	2008/806
	 15876	 MK/T/	2008/807
	 15877	 MK/T/	2008/808

BRIDGESTONE CORPORATION 
	 15865	 MK/T/	2008/811

Berlin-Chemie AG 
	 16089	 MK/T/	2008/815

Novo Nordisk A/S  
	 15884	 MK/T/	2008/819
	 15883	 MK/T/	2008/820

Друштво за производство и трговија на големо 
и мало ПРО Графика 
	 15971	 MK/T/	2008/823

THRAKON THRACE MORTARS TRADING AND 
MANUFACTURING COMPANY S.A. 
	 15968	 MK/T/	2008/824

TDR d.o.o. 
	 15888	 MK/T/	2008/825

Друштво за фармацевтско хемиски производи 
РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје 
	 16096	 MK/T/	2008/827

GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation 
organized and existing under the laws of the State 
of Delaware 
	 15869	 MK/T/	2008/828
	 15906	 MK/T/	2008/829

Societe des Produits Nestle S.A. 
	 15895	 MK/T/	2008/830

British American Tobacco (Brands) Inc. 
	 15880	 MK/T/	2008/831

MET-Rx Substrate Technology, Inc. 
	 15879	 MK/T/	2008/832

Друштво за производство, трговија на големо 
и мало, увоз-извоз и услуги Игор Божиновски 
БИСЕРА КОМЕРЦ Битола ДООЕЛ  
	 15908	 MK/T/	2008/833
	 15903	 MK/T/	2008/834

Pregledi
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HONDA MOTOR CO., LTD. (a corporation, 
organized and existing under the laws of Japan, 
manufacturers and Merchants) 
	 15863	 MK/T/	2008/835

EYGN Limited 
	 15874	 MK/T/	2008/836

Друштво за трговија на мало и големо КАМ 
ДОО  15873	
MK/T/	2008/837

Друштво за трговија и услуги ПРОДУКЦИЈА 
ПЕРСПЕКТИВА  ДООЕЛ Скопје 
	 16074	 MK/T/	2008/843

Друштво за производство, трговија, 
посредување и услуги АПОСТОЛЛАДА увоз-
извоз Апостоловски Драган и Лилјана ДОО 
Битола  
	 16092	 MK/T/	2008/866

ЛИМ - ЕЛЕГАНТ ДООЕЛ ЗДГПТУ УВОЗ-ИЗВОЗ - 
КИЧЕВО 
	 16057	 MK/T/	2008/867

CARL FREUDENBERG KG 
	 15872	 MK/T/	2008/872

Имаге ПР доо Скопје 
15969	 MK/T/	2008/873

ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ДЕМЕТРА 
АПТЕКА 
	 16122	 MK/T/	2008/881
	 15962	 MK/T/	2008/883

Фотон Феликс доо Скопје 
	 16058	 MK/T/	2008/884

3Д Проект Студио ДОО Скопје 
	 16082	 MK/T/	2008/888

Друштво за производство, промет и услуги 
СТОП & ГО ДОО 
	 15910	 MK/T/	2008/896

Друштво за маркетинг и пропаганда МЕДИА 
ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП ДООЕЛ Скопје 
	 15985	 MK/T/	2008/898

Друштво за видео и филмска продукција ПРВА 
ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје 
	 15986	 MK/T/	2008/899

Трговско друштво за маркетинг С.В.-РСА ДОО 
Скопје 
	 15987	 MK/T/	2008/900

Производно трговско друштво С Б В-КОМПАНИ 
Беќир ДООЕЛ увоз-извоз Арачиново 
	 15988	 MK/T/	2008/901

ПАПИЛОН Лембанов Граде ДООЕЛ 
	 16016	 MK/T/	2008/910

3M ESPE AG 
	 15931	 MK/T/	2008/913
	 15930	 MK/T/	2008/914

ОФИС И КО ДОО Скопје 
	 15927	 MK/T/	2008/917

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD 
	 16064	 MK/T/	2008/934
	 16065	 MK/T/	2008/935

„Софтејџ“ ДООЕЛ Скопје 
	 16129	 MK/T/	2008/936

Трговско друштво за внатречна и надворешна 
трговија на големо и мало со застапување на 
странски фирми со разновидни стоки ОСКАР 
КП Мануел Тасевски ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
 15849	 MK/T/	2008/952

ДЕСИГН ФАНТАСИ Тони дооел Скопје 
	 15975	 MK/T/	2008/965
	 15976	 MK/T/	2008/966

Друштво за деловен и менаџмент консалтинг 
ААГ - АНАЛИЗИС ЕНД АДВАЈЗОРИ ГРУП ДОО 
Скопје 
	 16033	 MK/T/	2008/968

Друштво за промет и услуги ДЕ МАРГО ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје 
	 16046	 MK/T/	2008/970

ЕУРОМИЛК експорт-импорт ДОО СКОПЈЕ	
	 15720	 MK/T/	2008/971
	 15898	 MK/T/	2008/972

BASF Agro B.V., 
	 15851	 MK/T/	2008/976

BASF Agro Trademarks GmbH 
	 15854	 MK/T/	2008/977

BASF SE 
	 15853	 MK/T/	2008/978
	 15852	 MK/T/	2008/979

КАБТЕЛ д.о.о.е.л. Скопје 
	 16032	 MK/T/	2008/981

KENDY OOD 

Pregledi
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	 15896	 MK/T/	2008/982

SPRIDER STORES SA	
	 15814	 MK/T/	2008/991
	 15813	 MK/T/	2008/992
	 15812	 MK/T/	2008/993
	 15811	 MK/T/	2008/994
	 15810	 MK/T/	2008/995
	 15809	 MK/T/	2008/996
	 15808	 MK/T/	2008/997

Pregledi
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Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

(111) (186)

prodol@uvawa

	 00431		 10/07/2016	
	 00433		 25/07/2016	
	 00511	 21/12/2017	
	 00512		 10/10/2016	
	 03076		 15/12/2017	
	 01992		 31/01/2017	
	 01997		 23/08/2016	
	 02001		 21/12/2017
	 03908		 10/11/2016
	 03914		 23/08/2016	
	 03356		 15/12/2016
	 01892		 05/05/2017
	 01053		 20/07/2018
	 01079		 15/12/2017
	 01064		 06/04/2018
	 06291		 24/11/2014
	 05604		 30/11/2014
	 02470		 15/09/2016
	 03412		 21/12/2017
	 04136		 21/04/2017
	 02970		 25/07/2016
	 01931		 21/11/2016
	 01932		 26/06/2016
	 01634		 16/02/2016
	 04301		 15/02/2019
	 06342		 21/12/2017
	 02041	 	25/06/2016
	 02049		 23/12/2016
	 04355		 08/07/2016
	 02079		 18/10/2016
	 02095		 05/08/2006
	 02493		 05/12/2018
	 02494		 30/12/2017
	 02507		 25/02/2016
	 02853		 25/07/2016
	 02854		 05/08/2016
	 02859		 23/08/2016
	 02117		 05/09/2018
	 01853		 15/08/2016
	 02168		 23/08/2016
	 04477		 05/06/2016
	 02808		 09/12/2017
	 02698		 07/03/2016
	 02719		 15/10/2015
	 05778		 05/01/2015
	 06292		 28/06/2015
	 06293		 28/06/2015
	 06294		 28/06/2015
	 06295		 28/06/2015
	 06009		 05/07/2015
	 06012		 05/07/2015
	 06738		 05/07/2015
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(111) (186)

	 06608		 26/07/2015
	 06608		 26/07/2015
	 06652	 	01/09/2015
	 06654		 01/09/2015
	 06574		 20/10/2015
	 06866		 20/12/2015
	 02215		 15/08/2016
	 02224		 19/09/2016
	 02254		 25/06/2016
	 02261		 25/03/2016
	 02294		 10/11/2016
	 04618		 23/08/2016
	 02752		 23/08/2016
	 02341		 26/01/2016
	 02361		 05/08/2016
	 02369		 23/08/2016
	 02866		 31/01/2017
	 03288		 05/08/2017
	 02414		 17/09/2016
	 02436		 25/06/2016
	 06861		 11/01/2016
	 06986		 15/01/2016
	 06162		 23/01/2016
	 06195		 07/02/2016
	 06200		 04/03/2016
	 06805		 19/03/2016
	 06926	 	02/04/2016
	 07044		 11/04/2016
	 09410		 11/04/2016
	 06908		 25/04/2016
	 09411		 29/04/2016
	 07986		 10/05/2016
	 05103		 22/05/2016
	 06910		 22/05/2016
	 07013		 05/06/2016
	 07020	 	18/06/2016
	 07021		 18/06/2016
	 07022		 18/06/2016
	 07023		 18/06/2016
	 07026		 18/06/2016
	 07069		 18/06/2006
	 07070		 18/06/2016
	 08755		 20/06/2016
	 07285		 21/06/2016
	 06909		 02/07/2016
	 07275		 02/07/2016
	 07083		 04/07/2016
	 07085		 04/07/2016
	 07027		 11/07/2016
	 07112	 	15/07/2016
	 08788		 16/07/2016
	 07664		 17/07/2016
	 07094		 25/07/2016
	 07136		 29/07/2016
	 07137		 29/07/2016
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Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

	 07114		 09/08/2016
	 07108		 13/08/2016
	 07109		 13/08/2016
	 07110		 13/08/2006
	 07111		 2108/2016
	 07929		 23/08/2016
	 09413		 23/08/2016
	 08509	 	23/08/2016
	 07209	 26/08/2016		
	 07150	 27/08/2016
	 07151	 28/08/2016
	 07152	 28/08/2016
	 07153	 28/08/2016
	 07154	 28/08/2016
	 07155	 28/08/2016
	 07156	 28/08/2016
	 07157	 28/08/2016
	 07158	 28/08/2016
	 07159	 28/08/2016
	 07160	 28/08/2016
	 07161	 28/08/2016
	 07162	 28/08/2016
	 07163	 28/08/2016
	 07164	 28/08/2016
	 09165	 03/09/2016
	 07487	 04/09/2016
	 07462	 10/09/2016
	 07990	 12/09/2016
	 09858		 13/09/2016
	 07443		 13/09/2016
	 07705		 27/09/2016
	 07217		 30/09/2016
	 07221		 30/09/2016
	 07223		 30/09/2016
	 07202		 09/10/2016
	 07406		 14/10/2016
	 07409		 14/10/2016
	 07410		 14/10/2016
	 07187		 15/10/2016
	 07203		 21/10/2016
	 07230	 	21/10/2016
	 07231		 21/10/2016
	 07232		 22/10/2016
	 07411		 08/11/2016
	 07412	 	08/11/2016
	 07413		 08/11/2016
	 07414		 08/11/2016
	 09170		 08/11/2016
	 09169		 08/11/2016
	 09168		 08/11/2016
	 07556		 08/11/2016
	 07491		 11/11/2016
	 07301		 12/11/2016
	 07695		 18/11/2016
	 08520		 19/11/2016
	 07716		 26/11/2016

(111) (186)
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	 09370		 27/11/2016
	 07365		 12/12/2016
	 07377		 06/01/2017
	 07428		 06/01/2017
	 07429		 06/01/2017
	 07512	 	06/01/2017
	 07513		 06/01/2017
	 07527	 	06/01/2017
	 08662		 15/01/2017
	 08661		 15/01/2017
	 08805		 15/01/2017
	 07493		 13/02/2017
	 07494		 17/02/2017
	 07495		 18/02/2017
	 07504		 19/02/2017
	 07505		 19/02/2017
	 07506		 19/02/2017
	 07507	 	19/02/2017
	 07508		 19/02/2017
	 07375		 21/02/2017
	 09093		 20/03/2017
	 07775		 08/04/2017
	 07704		 05/09/2017
	 07703		 05/09/2017
	 07702		 05/09/2017
	 07701	 	05/09/2017
	 07700		 05/09/2017
	 07729	 	05/09/2017
	 07730		 05/09/2017
	 07776		 21/10/2017
	 07947		 09/12/2017
	 07596		 15/12/2017
	 08207		 11/03/2018
	 09242		 06/05/2018
	 08704		 05/03/2019

(111) (186)
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promena na imeto ili adresata na nositelot na pravoto na trgovska marka 

promeni

(111)	00618	

(732)	British American Tobacco (Brands) Inc.
	 2711	Centreville	Road,		Suite	300,		

Wilmington,		Delaware,		19808,	US
(111)	01079	

(732)	British American Tobacco (Brands) Inc.
	 2711	Centerville	Road,	Suite	300,	

Wilmington,	Delaware,	19808,	US
(111)	02630	 	

(732)	British American Tobacco (Brands) Inc.
	 2711	Centerville	Road,	Suite	300,	

Willmington,	Delaware,	19808,	US
(111)	00633

(732)	Dyrup A/S
	 Gladsaxevej	300	DK-2860	Soborg,	DK

(111)	04096

(732)	Faberge Limited
	 Walker	House	P.O.Box	908GT	Mary	

Street,	George	Town,	Grand	Cayman,	KY

(111)	01918

(732)	Glaxo Group Limited, a British 
company

	 Glaxo	Wellcome	House,	Berkeley	Avenue,	
Greenford,	Middlesex,	UB6	ONN,	GB

(111)	04136

(732)	British American Tobacco (Brands) Inc.
	 2711	Centerville	Road,	Suite	300,	

Willmington,	Delaware,	19808,	US

(111)	01634

(732)	I.W.S. Nominee Company Limited
	 100	New	Bridge	Street,	London	EC4V	

6JA,	GB

(111)	01634

(732)	I.W.S. Nominee Company Limited
	 100	New	Bridge	Street,	London	EC4V	

6JA,	GB
(111)	06342

(732)	British American Tobacco (Brands) Inc.
	 2711	Centerville	Road,	Suite	300,	

Willmington,	Delaware	19808,	US
(111)	02041

(732)	Dyrup A/S
	 Gladsaxevej	300	DK-2860	Soborg,	DK
(111)	03057

(732)	UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLP
	 100	Universal	City	Plaza,	Universal	City,	

CA	91608,	US
(111)	03057

(732)	UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLP
 100	Universal	City	Plaza,	Universal	City,	

CA	91608,	US
(111)	03057

(732)	UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLP
	 100	Universal	City	Plaza,	Universal	City,	

CA	91608,	US
(111)	02493

(732)	UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLP
	 100	Universal	City	Plaza,	Universal	City,	

CA	91608,	US
(111)	02493

(732)	UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLP
	 100	Universal	City	Plaza,	Universal	City,	

CA	91608,	US
(111)	02493

(732)	UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLP
	 100	Universal	City	Plaza,	Universal	City,	

CA	91608,	US



Glasnik, 16/3, str. 246-259, juni 2009 Skopje   251

Trgovski marki Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

(111)	02494

(732)	UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLP
 100	Universal	City	Plaza,	Universal	City,	

CA	91608,	US
(111)	02494

(732)	UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLP
	 100	Universal	City	Plaza,	Universal	City,	

CA	91608,	US
(111)	02494

(732)	UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLP
	 100	Universal	City	Plaza,	Universal	City,	

CA	91608,	US

(111)	03175

(732)	PLIVA HRVATSKA d.o.o.
	 Ulica	grada	Vukovara	49,	10000	Zagreb,	

HR

(111)	03175

(732)	PLIVA HRVATSKA d.o.o.
	 Ulica	grada	Vukovara	49,	10000	Zagreb,	

HR
(111)	03175

(732)	PLIVA HRVATSKA d.o.o.
	 Ulica	grada	Vukovara	49,	10000	Zagreb,	

HR
(111)	03175

(732)	PLIVA HRVATSKA d.o.o.
	 Ulica	grada	Vukovara	49,	10000	Zagreb,	

HR
(111) 03175

(732)	PLIVA HRVATSKA d.o.o.
	 Ulica	grada	Vukovara	49,	10000	Zagreb,	

HR

(111) 02117

(732)	PLIVA HRVATSKA d.o.o.
	 Ulica	grada	Vukovara	49,	10000	Zagreb,	

HR

(111)	02117

(732)	PLIVA HRVATSKA d.o.o.
	 Ulica	grada	Vukovara	49,	10000	Zagreb,	

HR
(111)	02117

(732)	PLIVA HRVATSKA d.o.o.
	 Ulica	grada	Vukovara	49,	10000	Zagreb,	

HR
(111)	02117

(732)	PLIVA HRVATSKA d.o.o.
	 Ulica	grada	Vukovara	49,	10000	Zagreb,	

HR
(111)	02117

(732)	PLIVA HRVATSKA d.o.o.
	 Ulica	grada	Vukovara	49,	10000	Zagreb,	

HR
(111)	02719

(732)	KOLINSKA, prehrambena industrija, 
d.d.

	 Kolinska	ul.	1,	1544	Ljubljana,	SI
(111)	05778

(732)	BATMark Limited
	 Globe	House,	4	Temple	Place,	London	

WC2R	2PG,	GB
(111)	06952

(732)	AOL LLC
	 8619	Westwood	Center	Drive,	Vienna,	

Virginia	22182,	US
(111)	06953

(732)	AOL LLC
	 8619	Westwood	Center	Drive,	Vienna,	

Virginia	22182,	US
(111)	06954

(732)	AOL LLC
	 8619	Westwood	Center	Drive,	Vienna,	

Virginia	22182,	US
(111)	02777

(732)	GE HEALTHCARE AS
	 Nycoveien	2,	0485	OSLO,	NO
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(111)	02313

(732)	H.J. Heinz Company
	 600	Grant	Street,	Pittsburgh,	

Pennsylvania	15219,	US

(111)	02314

(732)	H.J. Heinz Company
	 600	Grant	Street,	Pittsburgh,	

Pennsylvania	15219,	US

(111)	02403

(732)	Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki 
Kaisha

	 33-8,	Shiba	5-Chome,	Minato-ku,	Tokyo,	
JP

(111)	02414

(732)	Indesit Company UK Limited
	 Morley	Way,	Peterborough,	PE	9JB,	GB
(111)	02414

(732)	Indesit Company UK Limited
	 Morley	Way,	Peterborough,	PE	9JB,	GB
(111)	06915

(732)	HENKEL AG & Co. KGaA
	 Henkelstrasse67	D-40589	Duseeeldorf,	

DE
(111)	07130

(732)	SmithKline & French Laboratories 
Limited

	 980	Great	West	Road,	Brentford,		
Middlesex	TW8	9GS,	GB

(111)	08755

(732)	MERIAL LLC
	 3239	Satellite	Boulevard,	Building	500	

DULUTH,	GEORGIA	30096,	US
(111)	07134

(732)	Ssangyong Motor Company
	 150-3,	CHILKOI-DONG,	PYUNGTAEK-SI,	

KYUNGKI-DO,	KR

(111) 07136

(732)	SAATCHI & SAATCHI HOLDINGS 
LIMITED

	 80	Charlotte	Street	London	W1A	1AQ,	GB
(111) 07137

(732)	Leaf Slovakia S.R.O.
	 Gena	5555/60	Levjce	93401,	SK
(111)	07108

(732)	Casio Keisanki Kabushiki Kaisha 
(Casio Computer Co., Ltd.)

	 6-2,	Hon-machi	1-chome,	Shibuya-ku,	
Tokyo,	JP

(111)	07109

(732)	Casio Keisanki Kabushiki Kaisha 
(Casio Computer Co., Ltd.)

	 6-2,	Hon-machi	1-chome,	Shibuya-ku,	
Tokyo,	JP

(111)	07110

(732)	Casio Keisanki Kabushiki Kaisha 
(Casio Computer Co., Ltd.)

	 6-2,	Hon-machi	1-chome,	Shibuya-ku,	
Tokyo,	JP

(111)	07443

(732)	BPB plc
	 Aldwych	House,	81	Aldwych,	London	

WC2B	4HQ,	GB

(111)	07187

(732)	Burlington Industries, LLC., a 
corporation organized and existing 
under the laws of the State of Delaware

	 804	Green	Valley	Road,	Suite	300	
Greensboro,	North	Carolina	27408,	US

(111)	07411

(732)	Akcionarsko drustvo za proizvodnju 
konditorskih proizvoda „SOKO-NADA 
STARK”

	 ul.Kumodraska	249,11000	Beograd,	YU
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(111) 07412

(732)	Akcionarsko drustvo za proizvodnju 
konditorskih proizvoda „SOKO-NADA 
STARK”

	 ul.Kumodraska	249,11000	Beograd,	YU
(111)	07413

(732)	Akcionarsko drustvo za proizvodnju 
konditorskih proizvoda „SOKO-NADA 
STARK”

	 ul.Kumodraska	249,11000	Beograd,	YU
(111)	07414

(732)	Akcionarsko drustvo za proizvodnju 
konditorskih proizvoda „SOKO-NADA 
STARK”

	 ul.Kumodraska	249,11000	Beograd,	YU
(111)	09170

(732)	Akcionarsko drustvo za proizvodnju 
konditorskih proizvoda „SOKO-NADA 
STARK”

	 ul.	Kumodraska	249,11000	Beograd,	YU
(111)	09169

(732)	Akcionarsko drustvo za proizvodnju 
konditorskih proizvoda „SOKO-NADA 
STARK”

	 ul.Kumodraska	249,11000	Beograd,	YU
(111)	09168

(732)	Akcionarsko drustvo za proizvodnju 
konditorskih proizvoda „SOKO-NADA 
STARK”

	 ul.Kumodraska	249,11000	Beograd,	YU
(111)	09370

(732)	Akcionarsko drustvo za proizvodnju 
konditorskih proizvoda „SOKO-NADA 
STARK”

	 ul.Kumodraska	249,11000	Beograd,	YU

(111)	07526

(732)	Akcionarsko drustvo za proizvodnju 
konditorskih proizvoda „SOKO-NADA 
STARK”

	 ul.Kumodraska	249,11000	Beograd,	YU

(111)	07365

(732)	UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLP
	 100	Universal	City	Plaza,	Universal	

City,	CA	91608,	US
(111)	07365

(732)	UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLP
	 100	Universal	City	Plaza,	Universal	

City,	CA	91608,	US
(111)	07365

(732)	UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLP
	 100	Universal	City	Plaza,	Universal	

City,	CA	91608,	US

(111)	09093

(732)	DROGA KOLINSKA, Zivilska 
industrija, d.d.

	 Kolinska	ulica	1,	1544	Ljubljana,	SI
(111)	08207

(732)	SmithKline Beecham (Cork) Limited
	 Currabinny,	Carrigaline,	Country	Cork,	

IE
(111)	09153

(732)	G.D. SEARLE LLC
	 235	East	42nd	Street	New	York,	New	

York	10017,	US
(111)	09242

(732)	De La Rue Holdings Plc
	 De	la	Rue	House,	Jays	Close,	Viables,	

Basingstoke	Hampshire	RG22	4BS,	
GB

(111)	09289

(732)	Opel Eisenach GmbH
	 Adam-Opel-Strasse	100	99817	

Eisenach,	DE
(111)	08263

(732)	PHARMACIA ENTERPRISES S.A.
	 6,	Circuit	de	la	Foire	Internationale,	L-

1347	Luxemboug,	G.D.	de,	LU
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(111)	08180

(732)	PFIZER HEALTH AB
	 SE-112	87	STOCKHOLM,	SE

(111)	08180

(732)	PFIZER HEALTH AB
	 SE-112	87	STOCKHOLM,	SE

(111)	08809

(732)	PFIZER ENTERPRISES SARL
	 Rond-Point	du	Kirchberg	51,	Avenue	J.F.	

Kennedy	L-1855	Luxembourg,	LU

(111)	08809

(732)	PFIZER ENTERPRISES SARL
	 Rond-Point	du	Kirchberg	51,	Avenue	J.F.	

Kennedy	L-1855	Luxembourg,	LU

(111)	09457

(732)	ENRIQUE BERNAT F., S.A.,
	 WTC	Almeda	Park	2,	Placa	de	la	pau	s/n,	

08940	Cornella	de	Llobregat	(Barcelona),	
ES

(111) 08901

(732)	PFIZER HEALTH AB
	 SE-112	87	STOCKHOLM,	SE

(111)	08901

(732)	PFIZER HEALTH AB
	 SE-112	87	STOCKHOLM,	SE

(111)	08907

(732)	PFIZER HEALTH AB
	 SE-112	87	STOCKHOLM,	SE

(111)	08907

(732)	PFIZER HEALTH AB
	 SE-112	87	STOCKHOLM,	SE
(111)	09920

(732)	Viacom International Inc.
	 1515	Broadway,	New	York,	NY	10036,	US
(111)	10051

(732)	G.D. SEARLE LLC
	 235	East	42nd	Street	New	York,	New	York	

10017,	US
(111)	10052

(732)	G.D. SEARLE LLC
	 235	East	42nd	Street	New	York,	New	York	

10017,	US
(111)	10739

(732)	Pharmacia & Upjohn Company LLC
	 201	Tabor	Road,	Morris	Plains	NJ	07950,	

US
(111)	10740

(732)	Pharmacia & Upjohn Company LLC
	 201	Tabor	Road,	Morris	Plains	NJ	07950,	

US
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prenos
(111)	04096

(732)	Faberge Limited
	 Walker	House	P.O.Box	908GT	Mary	

Street,	George	Town,	Grand	Cayman,	KY
(111)	09289

(732)	Opel Eisenach GmbH
	 Adam-Opel-Strasse	100	99817	Eisenach,	

DE
(111)	11071

(732)	Novo Nordisk Health Care AG
	 Andeasstrasse	15		CH-8050	Zurich,	CH
(111)	11080

(732)	Novo Nordisk Health Care AG
	 Andreasstrasse	15		CH-8050	Zurich,	CH
(111)	13102

(732)	GERMANOS INDUSTRIAL & 
COMMERCIAL COMPANY OF 
ELEKTRONIC-TELECOMMUNCATION 
MATERIALS AND SUPPLY OF 
TELECOMMUNICATION SERVICES 
S.A., GR

(111)	13104

(732)	GERMANOS INDUSTRIAL & 
COMMERCIAL COMPANY OF 
ELEKTRONIC-TELECOMMUNCATION 
MATERIALS AND SUPPLY OF 
TELECOMMUNICATION SERVICES 
S.A., GR

(111)	13947

(732)	GERMANOS INDUSTRIAL & 
COMMERCIAL COMPANY OF 
ELEKTRONIC-TELECOMMUNCATION 
MATERIALS AND SUPPLY OF 
TELECOMMUNICATION SERVICES 
S.A., GR

(111)	01918

(732)	Glaxo Group Limited, a British 
company

	 Glaxo	Wellcome	House,	Berkeley	Avenue,	
Greenford,	Middlesex,	UB6	ONN,	GB

	(111)	02501

(732)	Kabushiki Kaisha Kanebo Keshohin 
(Kanebo Cosmetics Inc.)

	 11-2,	Toranomon	5-chome,	Minato-ku	
Tokyo,	JP

	
(111) 02503

(732)	Kabushiki Kaisha Kanebo Keshohin     
(Kanebo Cosmetics Inc.)

	 11-2,	Toranomon	5-chome,	Minato-ku	
Tokyo,,	JP

	

(111)	03175

(732)	PLIVA HRVATSKA d.o.o.
	 Ulica	grada	Vukovara	49,	10000	Zagreb,	

HR

	

(111)	02117

(732)	PLIVA HRVATSKA d.o.o.
	 Ulica	grada	Vukovara	49,	10000	Zagreb,	

HR

	

(111)	06618

(732)	DONALD BYFORD & SONS SDN. BHD.
	 53A,	Jalan	SS21/1A,	Damansara	Utama	

47400	Petaling	Jaya,	Selangor	Darul	
Ehsan,	MY

	

(111)	02414

(732)	Indesit Company UK Limited
	 Morley	Way,	Peterborough,	PE	9JB,	GB

	

(111)	07137

(732)	Leaf Slovakia S.R.O.
	 Gena	5555/60	Levjce	93401,	SK
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(111)	07187

(732)	Burlington Industries, LLC., a 
corporation organized and existing 
under the laws of the State of Delaware

	 804	Green	Valley	Road,	Suite	300	
Greensboro,	North	Carolina	27408,	US

(111)	08207

(732)	SmithKline Beecham (Cork) Limited
	 Currabinny,	Carrigaline,	Country	Cork,	IE
(111)	10159

(732)	Pharmacia & Upjohn Company LLC
	 201	Tabor	Road,	Morris	Plains	NJ	07950,	

US
(111)	10157

(732)	Pharmacia & Upjohn Company LLC
	 201	Tabor	Road,	Morris	Plains	NJ	07950,	

US
(111)	10209

(732)	Pharmacia & Upjohn Company LLC
	 201	Tabor	Road,	Morris	Plains	NJ	07950,	

US
(111)	10175

(732)	Pharmacia & Upjohn Company LLC
	 201	Tabor	Road,	Morris	Plains	NJ	07950,	

US
(111)	12503

(732)	RAM DIS TICARET ANONIM SIRKETI
	 Ruzgarlibahce	Kavacik	Kavsagi,	Sismer	

Plaza	Kat:2,		34805	Beykoz-Istanbul,	TR
(111)	16153

(732)	Dr. Oetker, d.o.o.
	 Gmajna	15,	1236	Trzin,	SI
(111)	16154

(732)	Dr. Oetker, d.o.o.
	 Gmajna	15,	1236	Trzin,	SI
(111)	00727

(732)	Gabor Kovacs
	 Menhely	br.1	6724	Szeged,	HU

(111)	00728

(732)	Gabor Kovacs
	 Menhely	br.1	6724	Szeged,	HU
(111) 00729

(732)	Gabor Kovacs
	 Menhely	br.1	6724	Szeged,	HU
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OGRANI^UVAWE NA SPISOKOT NA PROIZVODI I USLUGI

(111)	 	 06009

	 	 Списокот	на	производи	и	услуги		
	 	 се	ограничува	и	гласи:

(510,511)	
	 	кл.	1	хемиски	производи	за	индустријата	
	 	кл.	 3 парфимерија,	 етерични	 масла,	

козметички	производи,	лосиони	за	коса,	
препарати	за	нега	за	заби	

	 	кл. 5	 	 диететски	 супстанции	 што	 се	
користат	 во	 медицината,	 	 средства	 за	
дезинфекција,	препарати	за	уништување	
на	штетници	

	 	кл.	16		печатени	работи	
(111)	 	 06012

	 	 Списокот	на	производи	и	услуги		
	 	 се	ограничува	и	гласи:
(510,511)	
	 кл.	 1	 	 хемиски	 производи	 за	 индустри–

јата	
	 кл. 3	 	 парфимерија,	 етерични	 масла,	

козметички	производи,	лосиони	за	коса,	
препарати	за	нега	за	заби	

	 	кл. 5	 	 диететски	 супстанци	 што	 се	
користат	 во	 медицината,	 средства	 за	
дезинфекција,	препарати	за	уништување	
на	штетници	

	 	кл.	16 	печатени	работи
 (111)		 06738

Списокот	на	производи	и	услуги	се	
ограничува	и	гласи:
(510,511)
	 	кл.	 1	 	 хемиски	 производи	 за	 индустри–

јата	
	 	кл.	 3 	 парфимерија,	 етерични	 масла,	

козметички	производи,	лосиони	за	коса,	
препарати	за	нега	на	заби	

	 	кл.	 5 	 диететски	 супстанции	 што	 се	
користат	 во	 медицината,	 средства	 за	
дезинфекција,	препарати	за	уништување	
на	штетници	

	 	кл. 16 	печатени	работи

 (111)		 07365

Списокот	на	производи	и	услуги	се	
ограничува	и	гласи:
(510,511)	
	 	кл.	9  	претходно	снимени	аудио	касети,	

претходно	 снимени	 видео	 касети,	
претходно	 снимени	 аудио	 ленти,	
претходно	снимени	видео	ленти	при	што	
сите	 се	 карактеризираат	 со	 подвижни	
слики	 (играни	 филмови)	 и	 телевизиски	
програми;	 претходно	 снимени	 компакт	
дискови	 и	 фонографски	 снимки	 на	
филмска	 музика;	 CD	 ROM	 	 програми	
што	 се	 карактеризираат	 со	 подвижни	
слики	 (играни	 филмови)	 и	 телевизиски	
програми;	 компјутерски	 оперативни	
софтвер	 системи;	 претходно	 снимени	
компјутерски	 софтвер	 програми	 кои	
се	 карактеризираат	 со	 подвижни	
слики	 (играни	 филмови)	 и	 телевизиски	
програми;	 интерактивни	 мултимедиски	
софтвер	програми	за	бизнис,	образование	
и	 забава;	 интерактивни	 мултимедиски	
софтвер	 за	 играње	 карти;	 компјутерски	
софтвери	 за	 употреба	 при	 пристап	 на	
интерактивна	 глобална	 компјутерска	
информативна	мрежа	со	широко	поле	на	
забавни	содржини	

	 кл.	16 		книги	за	деца	кои	го	стимулираат	
учењето	 или	 други	 активности	 преку	
непосредно	 искуство,	 адресари,	
календари,	 книги	 со	 раскази	 за	 деца,	
боенки,	 стрипови,	 илустрирани	 раскази	
и	 сликовници,	 магазини	 за	 филм	 и	
телевизија,	 сите	 видови	 бележници	 и	
тетратки,	а	особено	тетратки	и	бележници	
за	скицирање,	дневници,	албуми	за	слики,	
книги	на	постери,	албуми	со	самолепливи	
страници,	 трговски	 картички,	 честитки,	
карти	 за	 играње,	 знаменца	 од	 хартија,	
постери,	креди,	креони,	уметнички	бои	во	
комплети,	 материјали	 и	 соединенија	 за	
моделирање	за	детска	употреба,	маркери,	
пенкала,	 моливи,	 бришачи	 и	 гумички,	
кутии	за	моливи,	острилки,	декорации	и	
апликации	за	моливи,	прибор	за	цртање	
и	линијки,	табли	за	пишување,	шаблони,	
печати	и	перничиња	за	печати,	орнаменти	
од	 хартија	 кои	 се	 прицврстуваат	 со	
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помош	 на	 пареа,	 класери	 и	 прибор	 за	
копирање,	 налепници,	 сите	 видови	
декорации	 од	 хартија	 за	 забава	 а	
особено	 капи,	 салфетки	 од	 хартија,	
простирки,	 вреќи	 од	 хартија	 и	 траки	 за	
подароци,	прекривки	за	маси	од	хартија,	
кеси	од	хартија,	разгледници,	хартија	за	
пишување,	 пликови,	 ливчиња	 и	 хартии	
со	меморандуми,	учила	или	помагала	во	
комплети	кои	се	составени	од	налепници	
и	маркички	и	го	стимулираат	учењето	и	
другите	 активности	 преку	 непосредно	
искуство	

	 кл. 41	 	 	 услуги	 за	 забава	и	разонода	а	
особено	 производство	 и	 дистрибуција	
на	филмски	и	телевизиски	програми	за	
други;	овозможување	на	мултимедијална	
информација	 по	 пат	 на	 компјутерска	
мрежа	а	со	информации	за	широко	поле	
на	услуги	поврзани	со	забава	и	разонода;	
услуги	во	забавни	паркови	
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spojuvawe na FIRMA

(111)	08520

(732)	Altia Plc
	 Salmisaarenranta	7	00180	Helsinki,	FI

(111)	09093

(732)	DROGA KOLINSKA, Zivilska industrija, 
d.d.

	 Kolinska	ulica	1,	1544	Ljubljana,	SI

(111)	08597

(732)	PFIZER CARIBE LIMITED
	 Coutts	House,	Le	Truchot,	St.	Peter	Port	

Guernsey	GY1	1WD,	US

(111)	08775

(732)	PFIZER CARIBE LIMITED
	 Coutts	House,	Le	Truchot,	St.	Peter	Port	

Guernsey	GY1	1WD,	US

(111)	09914

(732)	PFIZER CARIBE LIMITED
	 Coutts	House,	Le	Truchot,	St.	Peter	Port	

Guernsey	GY1	1WD,	US

(111)	09838

(732)	PFIZER CARIBE LIMITED
	 Coutts	House,	Le	Truchot,	St.	Peter	Port	

Guernsey	GY1	1WD,	US
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za[tIta na geograFskI naziv

OVLASEN KORISNIK

Registarski broj na ovlasteniot korisnik: 12
Broj i data na re{enieto: 13-2009/1OK/4 od  01.06.2009
Data na vpi{uvawe vo registar: 01.06.2009
Ovlasten korisnik: DPKOZ-JOMI FOOD,  DOOEL VELES
 ul. Skopski pat bb, Veles, MK,
Registarski broj na oznakata na potekloto 
za koja se ovlastuva korisnikot: 50
Geografski naziv na oznakata na potekloto : „ MAKEDONSKI   

       AJVAR“
Vidot na proizvodot: AJVAR
Teritorijalna pripadnost na ovlasteniot korisnik: 
Tikve{ko podra~je so po{iroki granici definirani vo elaboratot 
Data do koga trae pravoto na ovlasten korisnik: 01.06.2014
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OD REGISTAROT NA ZASTAPNICITE
PROMENI VO REGISTAROT NA ZASTAPNICI

Reg.
br.

105. СЕНЗАЛ ДООЕЛ Скопје
Дрштво за застапување и заштита  на 
интелектуална сопственост
ул. Сава Ковачевиќ бр. 47А локал бр. 10
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс 389 02 2784-427        
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I.

II Izvestuvawa

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална 
сопственост (WIPO) упати честитки кон министерот за надворешни 
работи и го извести за депонирањето на инструментот за пристапување 
кон договорот за соработка во областа на патентите-PCT од страна 
на владата на Република Перу, на 6 март 2009 година. Договорот за 
соработка во областа на патентите-PCT е  усвоен во Вашингтон на 
19 јуни 1970 година, дополнет на 28 септември 1979 и изменет на 3 
февруари 1984 година и на 3 октомври 2001 година.
Спомнатиот договор ќе стапи во сила, во однос на Република Перу на 6 
јуни 2009 година. 

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална 
сопственост (WIPO) упати честитки кон министерот за надворешни 
работи и го извести за депонирањето на инструментот за пристапување 
кон договорот за соработка во областа на патентите-PCT од страна 
на владата на Република Чиле, на 2 март 2009 година. Договорот за 
соработка во областа на патентите-PCT е  усвоен во Вашингтон на 
19 јуни 1970 година, дополнет на 28 септември 1979 и изменет на 3 
февруари 1984 година и на 3 октомври 2001 година.
Спомнатиот инструмент за пристапување содржи декларација согласно 
член 64(5) од договорот која се однесува на член 59 од договорот, кој 
Република Чиле нема да го применува. 
Договорот ќе стапи во сила, во однос на Република Чиле на 2 јуни 2009 
година. 
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