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I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

 

 

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

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

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

за индустриската сопственост за признавање на тоа право. 

 

 

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

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

заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност. 

 

 

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

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

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

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

индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент. 

 

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

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

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

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

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

решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото 

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

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

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

е платена пропишаната такса. 

 

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

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

(11) Регистарски број на документот 

(13) Вид на документот: 

А-патент А1-патент со доказ 

А2-дополнителен патент 

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент 

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања 

(21) Број на пријавата 

(22) Датум на поднесувањето 

(23) Дата на изложбено или саемско првенство 

(30) Право на првенство: датум држава број 

(45) Дата на објавување 

(45) Објава на првичните патентни барања 

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

(54) Назив на пронајдокот 

(56) Цитирани документи 

(57) Апстракт или патентно барање 



 

 

3 | С т р а н а   П а т е н т и  

 

Гласник 21/3 јуни 2014, Скопје 

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ex - 

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

(61) Број на основната пријава 

(62) Број на првобитната пријава 

(72) Пронајдувач (и) 

(73) Носител на правото на патентот 

(74) Застапник 

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

пријавата) 

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

број - WO) 

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

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

билтен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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(51)    

(11)  4901   (13) А 

(21)  2011/89   (22) 22/03/2011 

(45) 30/06/2014 

(73)  Дончо Анчовски 

ул.Бојмија бр,8-1/12  1000 Скопје, MK 

(72) Дончо Анчовски 

(54)  ПИРОТЕХНИЧКА СМЕСА ЗА РЕГУЛАЦИЈА 

НА ВРНЕЖИ 

 

 

(51)  A 46B 15/00, 9/04  

(11)  4889   (13) А 

(21)  2012/243   (22) 20/07/2012 

(45) 30/06/2014 

(30)  П-2012/243  20/07/2012  MK 

(73)  Карагонова Стојне 

ул.Милан Марковиќ 16а, 1000 Скопје, MK 

(54)  ЧЕТКИЦА (АЛАТКА) ЗА ОРАЛНА 

ХИГИЕНА - ХИГИЕНА НА УСНА ПРАЗНИНА 

(57)  Четката(алатката) за орална хигиена е 

слична на класичната четка за заби со тоа што 

нејзиниот работен дел е изработен од 

сунѓереста маса лесно прилагодлива кон меките 

и тврдите ткива во предворјето и во усната 

празнина.  

Вратот од четката(алатката) треба да е доволно 

стабилен со одредена еластичност за да може 

со работниот дел да се влезе во понедостапните 

делови од усната празнина и дршката (рачката) 

која треба да е анатомски правилно обликувана.  

Оваа четка(апликатор) е само уште едно 

средство помагало во низата средства за орална 

хигиена кое ќе придонесе за подобро орално 

здравје. Четката(алатката) ќе може да ја користи 

и оној дел од популацијата кој е без заби (со 

протези) и бебињата кои се без заби за да 

одржуваат хигиена на усната празнина. Во 

усната празнина секогаш има плунка која 

подолго време се задржува во дното на горното 

или долното предворје и таа плунка содржи 

штетни микроорганизми.  

Според некои истражувања на група јапонски 

научници пронајдени се истите штетни бактерии 

од усната празнина и во крвните садови при 

срцеви инфаркти. Тоа е предмет на други научни 

истражувања, но сигурно е дека здравјето на 

забите и на ткивата во усната празнина е 

предуслов за добро општо здравје. 

Со подобро чистење и отсранување на 

задржаната плунка и храна од овие 

понедостапни простори всушност се овозможува 

поквалитетна хигиена, а со тоа почисто и 

поздраво непце (пародонт). 

Со добра орална хигиена се овозможува добра 

профилакса на оралното здравје. 
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(51)  F 25B 29/00  

(11)  4900   (13) А 

(21)  2013/44   (22) 12/02/2013 

(45) 30/06/2014 

(30)  П 2013/44  12/02/2013  MK 

(73)  Друштво за трговија и производство 

ПУРЕ СУН ДОО  Скопје 

ул.Гоце Делчев бр.11 ДТЦ Мавровка ламела Ц 

1/10 Скопје-Чаир, MK 

(74)  ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат  

ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10, 1000, Скопје 

(72) ANTONIO COVELLO 

(54)  СИСТЕМ И МЕТОД ЗА ГРЕЕЊЕ И 

ЛАДЕЊЕ НА ПРОСТОР 
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ПРЕГЛЕДИ 
 

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

(51) (51)основен (11) (13) 

8A46B15/00 8A46B15/00 4889 A 

8A46B9/04 8A46B15/00 4889 A 

8F25B29/00 8F25B29/00 4900  

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

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

Дончо Анчовски  4901 A 

Друштво за трговија и 
производство ПУРЕ СУН ДОО  
Скопје 

F 25B 29/00 4900 A 

Карагонова Стојне A 46B 15/00, 9/04 4889  
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(51)  C 07D 405/12, A 61K 31/437, 31/443, 31/5025, 

A 61P 25/00, C 07D 471/04, 487/04  

(11)  4907   (13) Т1 

(21)  2013/189   (22) 21/05/2013 

(45) 30/06/2014 

(30)  0176413P  07/05/2009  US 

(96)  18/12/2009 EP09796217.9 

(97)  20/03/2013 EP2427454 

(73)  Envivo Pharmaceuticals, Inc. 

480 Arsenal Street Bldg. 1  Watertown, MA 02472, 

US 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  CHESWORTH, Richard; SHAPIRO, Gideon 

and RIPKA, Amy 

(54)  ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА НА 

ФЕНОКСИМЕТИЛ 

(57)  1  Соединението со формула (I) 

 

  

 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

назначено со тоа што  

HET е хетероцикличен прстен со формула А29 

или А31 

 

 

и со тоа што левиот радикал е поврзан на 

местото Х во формулата (I); 

Х е по потреба супституиран арил или по потреба 

супституиран хетероарил, со тоа што 

супституентите се селектирани од групата која се 

состои од С1-С4 алкил, С3-С6 циклоалкил, С3-С6 

циклоалкилоксил, С1-С4 алкоксил, CF3, карбоксил, 

алкоксиалкил, С1-С4 циклоалкилоксил, амино, 

алкиламино, диалкиламино, амидо, алкиламидо, 

диалкиламидо, тиоалкил, халоген, циано, 

алкилсулфонил и нитро;  

Z е имидазо[1,2-а]пиридин-2-ил, имидазо[1,2-

b]пиридазин-2-ил или имидазо[1,2-б]пиридазин-6-

ил, секој може да биде по потреба супституиран, 

со тоа што супституентите се селектирани од 

групата која се состои од С1-С4 алкил, С3-С6 

циклоалкил, С3-С6 циклоалкилоксил, С1-С4 

алкоксил, CF3, карбоксил, алкоксиалкил, С1-С4 

циклоалкилоксил, амино, алкиламино, 

диалкиламино, амидо, алкиламидо, 

диалкиламидо, тиоалкил, халоген, циано, 

алкилсулфонил и нитро; и  

секој R2 e независно флуоро-супституиран С1-С4 

алкил или две R2 групи се земени заедно со 

јаглеродот за кој се закачени за тричлениот 

цикличен прстен; 

 

и со тоа што: 

 

- алкил означува линеарен или 

разгранет сатуриран или несатуриран 

алифатичен С1-С8 хидројаглерод кој 

може да биде супституиран до 3 

флуоридни атоми и, ако е 

специфицирано, супституиран со 

други групи; 

- арил е фенил или нафтил група; 

- хетероарил е тетрарол, 1,2,3,4-

оксатриазол, моно или бицикличен 

ароматичен прстенски систем, или 

хетеробицикличен прстенски систем 

со еден ароматичен прстен со 5 до 10 

атоми независно селектирани помеѓу 

С, N, O или S, и тоа не повеќе од 3 

атоми од прстенот не се С; и 

циклоалкил е С3-С7 цикличен неароматичен 

хидројаглерод кој може да содржи една двојна 

врска и по потреба и независно е супституиран со 

до три групи селектирани помеѓу алкил, алкокси, 

хидроксил и оксо. 

има уште 24 патентни барања.
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(51)  G 07F 17/32, 17/34  

(11)  4898   (13) Т1 

(21)  2013/328   (22) 16/08/2013 

(45) 30/06/2014 

(30)  1008587  12/02/2009  DE 

(96)  05/02/2010 EP10001194.9 

(97)  17/07/2013 EP2219160 

(73)  Novomatic AG 

Wiener Strasse 158 2352 Gumpoldskirchen, AT 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  Faul, Thomas and Faul Thomas 

(54)  УРЕД ЗА ЗАБАВА ШТО РАБОТИ НА ПАРИ 

(57)  1  Единицата за забава кој работи со пари 

има комјутерски - контролиран  уред за  играње 

(1)  кој се состои од повеќе ротирачки тела (2) 

- секое ротирачко тело (2) има одделен 

проектирачки уред (4) за прикажување на 

информациите формирани како линии за добивка 

(6) од ротирачките тела (2), 

- проектирачки уред ( 4) кој се состои од повеќе 

оптички уреди ( 5) за истовремен приказ на 

повеќе победнички линии (6), секој оптички уред е 

оформен како комјутерски контролиран линиски 

ласер, и 

- оптички уреди (5) од проектирачките уреди ( 4) 

се поставени еден покрај друг во линија на начин, 

со уреди од призми, кои се оптички кохерентни, и 

се протегаат над повеќето ротирачки тела.  

има уште 4 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/4453, A 61P 25/16, 25/28  

(11)  4897   (13) Т1 

(21)  2013/329   (22) 16/08/2013 

(45) 30/06/2014 

(30)  0290727  01/04/2005  EP and 066861P  

06/04/2005  US 

(96)  30/03/2006 EP06744466.1 

(97)  29/05/2013 EP1863487 

(73)  BIOPROJET 

30, rue des Francs-Bourgeois  75003 Paris, FR 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  SCHWARTZ, Jean-Charles and LECOMTE, 

Jeanne-Marie 

(54)  ТРЕТМАН НА СИМПТОМИТЕ ОД 

ПАРКСИНОВАТА БОЛЕСТ СО БЕЗ 

ИМИДАЗОЛНИ АЛКИЛАМИН ХИСТАМИН Н3 

РЕЦЕПТОРНИ ЛИГАНДИ 

(57)  1  Соединението со општа формула (IIa): 

   

R1 

 N – ( chain A” )  – X “– ( chain B ”) – Y”  

R2              

 

   (IIa)            

назначено со тоа што  

R1 и R2 заедно со азотниот атом за кој се врзани 

формираат сатуриран прстен кој содржи азот  

 

 

 

со m кое може да биде од 2 до 8, 

 N      ( CRa Rb) m 
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Ra-b е независно водороден атом или линеарен 

или разгранета алкилна група со 1 до 6 

јаглеродни атоми, и низа АII избрана од 

независна алкил група -(CH2)nll- каде nII
  е 3, 

групата ХII е -О-; 

низата B е неразгранет алкил со три јаглеродни 

атоми; и 

групата YII претставува фенил група, 

несупституиран, моно или полисупституиран со 

еден или повеќе идентични или различни 

супституенти избрани од халоген атом, OCF3, 

CHO, CF3, SO2N(алкил)2, NO2, S(арил), 

SCH2(фенил), неразгранет или разгранет алкен, 

неразгранет или разгранет алкин по потреба 

супституиран со триалкилсили радикал, -

О(алкил), -О(арил), -CH2CN, кетон, алдехид, 

сулфон, ацетал, алкохол, линеарна или 

разгранета алкил група со 1 до 6 јаглеродни 

атоми, -CH=CH-CHO, -C(алкил)=N-OH, -

C(алкил)=N-O(алкил), -CH=NOH, -CH-NO(алкил), 

-CH=NO(алкил), -C(алкил)=Nh-NH-CONH2, O-

фенил група, -C(циклоалкил)=NOH, -

C(циклоалкил)=N-O(алкил); 

како и нивните фармацевтски прифатливи соли, 

нивните хидрати, нивните хидратни соли, 

полиморфните кристални структури на овие 

соединенија и нивните оптички изомери, 

расемати, диастереоизомери и енантиомери, за 

употреба при третмани на претерана дневна 

поспаност, поврзана со Паркинсоновата болест 

или опструктивна спиечка апнеа. 

има уште 15 патентни барања. 

 

(51)  G 01N 33/68  

(11)  4906   (13) Т1 

(21)  2013/330   (22) 16/08/2013 

(45) 30/06/2014 

(30)  0888921 P  08/02/2007  US 

(96)  07/02/2008 EP08725256.5 

(97)  29/05/2013 EP2137537 

(73)  Biogen Idec MA  Inc. 

14 Cambridge Center, Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  LUKASHEV, Matvey, E. and O'NEIL, Gilmore 

(54)  СОСТАВИ И УПОТРЕБИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ 

НА МУЛТИПЛА СКЛЕРОЗА 

(57)  1  Фармацевтски состав за употреба во 

лекување на мултипла склероза, составот се 

состои од: 

a) диметил фумарат или монометил 

фумарат и  

b) еден или повеќе фармацевтски 

прифатливи ексципиенси,  

 

кадешто составот треба да е администриран 

орално во субјект којшто има потреба од 

лекување на мултипла склероза и кадешто 

дозата на диметил фумарат или монометил 

фумарат која треба да биде администрирана е 

480 мг на ден.  

има уште 11 патентни барања. 
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(51)  E 21B 17/00, F 16L 13/02, 57/06, 59/16, 9/147

  

(11)  4905   (13) Т1 

(21)  2013/331   (22) 19/08/2013 

(45) 30/06/2014 

(30)  178246  23/07/2008  US 

(96)  17/06/2009 EP09752710.5 

(97)  05/06/2013 EP2165043 

(73)  Torrance, Roy and James, Jody 

3607 Freshmeadows, Houston ,TX 77063, US 

and 2620 Sleepy Hollow, Pearland, TX 77581, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Torrance, Roy and James, Jody 

(54)  ЖИЦА ЗА КИНЕЊЕ ЗА ОБЛОЖЕНА 

ЦЕВКА 

(57)  1  Обложена цевка што содржи метална 

цевка (1,9,10,11,33,34,43), надворешна облога 

(2,12,42) што ја опкружува металната цевка, и 

жица за кинење (3,13,14,15,38,39,40,41,44) 

назначена со тоа, што обложената цевка е за 

употреба во апликации со долна-дупка поврзани 

со екстракција на јаглеводород и е намотлива, 

со тоа, што металната цевка има ѕид што е од 

шуплив цилиндричен облик и е мазна, цврста, 

постојана, без пукнатина или прекин, е способна 

херметички да се запечатува и е погодна за 

поврзување со херметички запечатувачки 

компресиони фитинзи за да се спроведат 

течности во долна-дупка, и со тоа, што жицата 

за кинење е поставена во комуникација со 

надворешна површина на металната цевка и во 

внатрешноста на дијаметарот на флексибилната 

надворешна облога и е способна да биде 

повлечена за да се создаде отвор во 

надворешната облога за да се овозможи 

одделување на надворешната облога од 

металната цевка без да се оштети површината 

на металната цевка.  

има уште 18 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/202, A 61P 3/06  

(11)  4899   (13) Т1 

(21)  2013/332   (22) 20/08/2013 

(45) 30/06/2014 

(30)  151291 P  10/02/2009  US and 173755 P  

29/04/2009  US 

(96)  09/02/2010 EP10704464.6 

(97)  29/05/2013 EP2395991 

(73)  Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited 

2 Pembroke House, Upper Pembroke Street 28-

32, Dublin 2/IE, IE 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  MANKU, Mehar; OSTERLOH,Ian; WICKER, 

Pierre; BRAECKMAN, Rene and SONI, Paresh 

(54)  УПОТРЕБА НА ЕТИЛ ЕСТЕР НА 

ЕИКОЗАНПЕНТАНОНСКА КИСЕЛИНА ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ НА ХИПЕРТРИГЛИЦЕРИДЕМИЈА 

(57)  1  Состав кој се користи за третирање на 

хипертриглицеридемија кај субјект чиешто 

стандардно ниво на триглицериди на гладно 

изнесува од околу 500 mg/dl до околу 1500 mg/dl 

и, исто така, поседува една или повеќе од 

следните карактеристики: стандардно ниво на 

вредност на не-HDL-C од околу 200 mg/dl до 

околу 300 mg/dl; стандардно ниво на вкупна 

вредност на холестерол од околу 250 mg/dl до 
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околу 300 mg/dl; стандардно ниво на вредност на 

vLDL-C од околу 140 mg/dl до околу 200 mg/dl; 

и/или стандардно ниво на вредност на HDL-C од 

околу 10 до околу 80 mg/dl, назначено со тоа, 

што наведениот состав содржи околу 1 g до 

околу 4 g фармацевтски состав кој содржи 

најмалку околу 96% тежински етил 

еикозанпентаноат и при што наведениот состав 

суштински не содржи докозанхексанонска 

киселина (DHA) или нејзини деривати.  

има уште 12 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 38/08, 31/517, A 61P 25/02, 25/06  

(11)  4896   (13) Т1 

(21)  2013/336   (22) 21/08/2013 

(45) 30/06/2014 

(30)  907332  24/12/2004  AU 

(96)  23/12/2005 EP05821524.5 

(97)  22/05/2013 EP1830869 

(73)  Spinifex Pharmaceuticals Pty Ltd 

South Yarra Corporate Centre Suite T18, Level 1, 

122 Toorak Road , South Yarra, VIC 3141, AU 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  SMITH, Maree, Therese and WYSE, Bruce, 

Douglas 

(54)  МЕТОДА ЗА ТРЕТМН ИЛИ ПРОФИЛАКСА 

(57)  1  Антитело произведено од хибридомот 

депониран како   ATCC Депозит бр. PTA-5817.  

има уште 15 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 61K 31/517, 31/282, 31/337, 31/4745, 

31/519, 45/06, A 61P 35/00  

(11)  4904   (13) Т1 

(21)  2013/339   (22) 23/08/2013 

(45) 30/06/2014 

(30)  0922899 P  10/04/2007  US 

(96)  09/04/2008 EP08742677.1 

(97)  17/07/2013 EP2139484 

(73)  Exelixis, Inc. 

210 East Grand Avenue,  South San Francisco, 

CA 94080, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  LAMB, Peter and MATTHEWS, David 

(54)  ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РАК СО 

УПОТРЕБА НА ПИРИДОПИРИМИДИНОН 

ИНХИБИТОРИ НА PI3 АЛФА 

(57)  1  Терапевтски ефективна количина од: 
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2-амино-8-етил-4-метил-6-(1H-пиразол-5-

ил)пиридо[2,3-d]пиримидин-7(8H)-он 

 

или негов поединечен изомер, или 

фармацевтски прифатлива сол, хидрат, или 

негов солват, за употреба во комбинација со 

еден или повеќе хемотерапевтски агенси 

избрани од рапамицин, рапамицин аналог 

избран од CCl-779, AP-23573, RAD-001 и TAFA-

93, алкилирачки агенс, таксан, платин, EGFR 

инхибитор и ErbB2 инхибитор во лекувањето на 

рак.  

има уште 10 патентни барања. 

 

 

 

(51)  B 66C 23/36, B 65G 63/00  

(11)  4903   (13) Т1 

(21)  2013/340   (22) 23/08/2013 

(45) 30/06/2014 

(30)  0116129  19/04/2010  RU 

(96)  08/04/2011 EP11161655.3 

(97)  12/06/2013 EP2377801 

(73)  Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo "SMM" 

Pereulok Grivtsova, d. 1/64 St.Petersburg 

190000, RU 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Titberiya, Oleg Ilikovich; Zhuravlev, Alexandr 

Ivanovich and Panshin, Pavel Erikhovich 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ОПСЛУЖУВАЊЕ 

КОМПЛЕКС КОЈШТО ВКЛУЧУВА ДВЕ ИЛИ 

ПОВЕЌЕ ПОДВИЖНИ ПРИСТАНИШНИ 

ДИГАЛКИ СО КРАН СТРЕЛА 

 

(51)  C 07D 233/64, 233/84, 401/06  

(11)  4902   (13) Т1 

(21)  2013/342   (22) 26/08/2013 

(45) 30/06/2014 

(30)  09290366  15/05/2009  EP 

(96)  11/05/2010 EP10721758.0 

(97)  24/07/2013 EP2430002 

(73)  SANOFI 

54, rue La Boetie 75008 Paris, FR 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  BIGOT, Antony; ROSSEN, Kai; KRAFT, 

Volker; WEHLAN, Hermut and CROCQ-STUERGA, 

Veronique 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА 

СОЕДИНЕНИЕ КОЕ СЕ УПОТРЕБУВА КАКО 

ИНХИБИТОР НА "TAFIA" 

(57)  1  Постапка за добивање на соединение со 

формулата (I): 
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и/или сите стереоизомерни форми на 

соединението со формулата (I) и/или мешавини 

на овие форми во било кој однос, каде што: 

A2 е аминопиридил, каде што наведениот 

аминопиридил може да биде несупституиран или 

супституиран, независно еден од друг, еднаш, 

двапати или трипати со халоген или метил, 

Y е -(C3-C8)-циклоалкил, каде што наведениот 

циклоалкил може да биде несупституиран или 

супституиран, независно еден од друг, еднаш, 

двапати или трипати со R1, или радикал со 

формулата (III): 

   -A3-A5  (III) 

каде што: 

A3 е -(CH2)r-Het, каде што Het е пиролидин, 

бензотиофен или пиперидин, кој може да биде 

несупституиран или супституиран, независно 

еден од друг, еднаш, двапати или трипати со R1, 

A5 е: 

1) -C(O)-R3, 

2) -C(O)-N(R4)-R5, 

3) -(SO2)-R6 или 

4) -C(O)-O-R7, 

r е цел број нула, 1, 2 или 3, 

каде што R1 е: 

a) фенил, каде што наведениот фенил може 

да биде несупституиран или 

супституиран, независно еден од друг, 

еднаш, двапати или трипати со -(C1-C4)-

алкил, 

b) халоген, 

c) -(C1-C4)-алкил, 

d) -(C3-C6)-циклоалкил, 

e) -CF3, 

f) -O-CF3, 

g) триазолил или 

h) пиридинил, 

каде што R3, R6 и R7 може да бидат исти или 

различни и се, независно еден од друг: 

a) атом на водород, 

b) -(C1-C6)-алкил, каде што наведениот 

алкил може да биде несупституиран или 

супституиран, независно еден од друг, 

еднаш, двапати или трипати со R1, 

c) фенил, каде што наведениот фенил може 

да биде несупституиран или 

супституиран, независно еден од друг, 

еднаш, двапати или трипати со R1, или 

d) -(C3-C6)-циклоалкил, каде што наведениот 

циклоалкил може да биде несупституиран 

или супституиран, независно еден од 

друг, еднаш, двапати или трипати со R1, 

каде што R4 и R5 може да бидат исти или 

различни и се, независно еден од друг: 

a) атом на водород, 

b) -(C1-C6)-алкил или -(C2-C6)-алкенил, каде 

што наведениот алкил или алкенил 

може да биде несупституиран или 

супституиран, независно еден од друг, 

еднаш, двапати или трипати со R1, 

c) фенил, каде што наведениот фенил 

може да биде несупституиран или 

супституиран, независно еден од друг, 

еднаш, двапати или трипати со R1, 

или 

d) -(C3-C6)-циклоалкил, каде што 

наведениот циклоалкил може да биде 

несупституиран или супституиран, 

независно еден од друг, еднаш, два-

пати или трипати со R1; и 

Z e: 

1) -(C1-C6)-алкил, 

2) -(C1-C6)-алкил-OH, 

3) -(C1-C4)-алкилен-(C3-C6)-циклоалкил, 

4) -CH2-фенил, каде што наведениот 

фенил може да биде несупституиран 

или супституиран еднаш или двапати 

со NO2 или метокси, 

5) -CH2-CH=CH2 или 

6) -(C1-C10)-алкилен-O-C(O)-O-(C3-C6)-

циклоалкил, 

назначена со тоа, што опфаќа: 

A) реакција на соединение со формулата 

(IV): 
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со диестер на оксална киселина со формулата 

(V): 

 

каде што R14 e -(C1-C6)-алкил, со што се добива 

соединение со формулата (VI): 

 

B) реакција на соединението со формулата 

(VI) со соединението со формулата 

(VII): 

W-CH2-A2-R15  (VII) 

каде што W е халоген или естер на сулфонил, а 

R15 е заштитна група за амино, со што се 

добива соединение со формулата (VIII): 

 

C) и реакција на соединението со формулата 

(VIII), со што се добива соединение со 

формулата (I), или 

D) по желба соединение со формулата (I) кое 

е добиено со примена на постапките A), B) 

и C) и коешто, согласно неговата хемиска 

структура се јавува во енантиомерни 

форми, се фракционира преку формирање 

на сол со енантио чисти киселини или 

бази, се врши хроматографија врз хирални 

стационарни фази или дериватизација со 

употреба на хирални енантио чисти 

соединенија како што се амино киселини, 

следи одделување на диастереомерите 

кои се добиени на тој начин и 

отстранување на хиралните помошни групи 

во чистите енантиомери. 

има уште 13 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 61K 31/567, 31/138, 31/565, 45/06, A 61P 

15/18, 25/24  

(11)  4890   (13) Т1 

(21)  2013/367   (22) 13/09/2013 

(45) 30/06/2014 

(30)  20010335807P  05/12/2001  US 

(96)  04/12/2002 EP02782404.4 

(97)  04/09/2013 EP1453521 

(73)  Teva Women's Health, Inc. 

400 Chestnut Ridge Road Woodcliff Lake, NJ 

07677, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  BELL, Robert, G.. c/o Barr Research; BEN-

MAIMON, Carole, c/o Barr Reseach and ISKOLD, 

Beata, c/o Barr Laboratories, Inc. 

(54)  ОРАЛНИ КОНТРАЦЕПТИВИ ЗА ЗАШТИТА 

ОД БРЕМЕНОСТ И УБЛАЖУВАЊЕ НА 

ПРЕДМЕНСТРУАЛНА СИМПТОМАТОЛОГИЈА 

(57)  1  Препаратот се состои  (a)  81  до  89  

дозни форми содржат комбинација од estrogen и  
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progestin, и (b) 2 до 8 дозни форми содржат   

estrogen, каде: 

 estrogen во секоја од  81 до 89 дозни форми 

содржат комбинација на estrogen и  progestin  во  

(a) е присатен во дневно количество 

еквивалентно до  5 мg до 50 мg на  ethinyl 

estradiol, 

estrogen во секоја од 2 до  8 дозни форми 

содржи   estrogen во (b) е присатен во дневно 

количество еквивалнтно до 5 мg до 50 мg на  

ethinyl estradiol, и 

progestin  во секоја од 81 до 89 дозни форми 

содржи комбинација на  estrogen и progestin во 

(a) е присатен во дневно количество 

еквивалентно до 50 мg до 1500 мg на 

levonorgestrel.  

има уште 25 патентни барања. 

 

(51)  C 07D 277/46, A 61K 31/427, A 61P 3/10  

(11)  4884   (13) Т1 

(21)  2013/368   (22) 13/09/2013 

(45) 30/06/2014 

(30)  20080380341  19/12/2008  EP and 

20090153781P  19/02/2009  US 

(96)  11/12/2009 EP09768316.3 

(97)  28/08/2013 EP2379517 

(73)  Eli Lilly and Company 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, 

US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  AGEJAS-CHICHARRO, Francisco, Javier and 

BUENO MELENDO, Ana, Belen 

(54)  АРИЛЦИКЛОПРОПИЛАЦЕТАМИД 

ДЕРИВАТИ КОРИСНИ КАКО ГЛУКОКИНАЗНИ 

АКТИВАТОРИ 

(57)  1  Соединение со формулата: 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол.  

има уште 5 патентни барања. 

 

(51)  C 07D 403/12, A 61K 31/55, A 61P 9/10  

(11)  4885   (13) Т1 

(21)  2013/370   (22) 16/09/2013 

(45) 30/06/2014 

(30)  200902217008P  30/06/2009  US 

(96)  28/06/2010 EP10728558.7 

(97)  28/08/2013 EP2448933 

(73)  Eli Lilly and Company 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, 

US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  REMICK, David, Michael; PEDERSEN, 

Steven, Wayne; CHEN, Xinchao and FRANK, Scott, 

Alan 

(54)  ТРАНС-4-[[(5S)-5-[[[3,5-

БИС(ТРИФЛУOРОМЕТИЛ)ФЕНИЛ]МЕТИЛ](2-

МЕТИЛ-2Н-ТЕТРАЗОЛ-5-ИЛ)АМИНО]-2,3,4,5-

ТЕТРАХИДРО-7,9-ДИМЕТИЛ-1Н-1-

БЕНЗАЗЕПИН-1-ИЛ]МЕТИЛ]-

ЦИКЛОХЕКСАНКАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА 

(57)  1  Соединение кое што е транс -4-[[(5S)-5-

[[[3,5-бис(трифлуорометил)фенил]метил] (2-

метил-2H-тетразол-5-ил)амино]- 

2,3,4,5-тетрахидро-7,9-диметил-1H-1-

бензазепин-1-ил]метил]-циклохексанкарбоксилна 

киселина, хидрат, или фармацевтски 

прифатлива сол на споменатото соединение.  

има уште 21 патентни барања. 

 

(51)  C 07D 213/80, A 61K 31/455, A 61P 37/00

  

(11)  4886   (13) Т1 

(21)  2013/371   (22) 17/09/2013 

(45) 30/06/2014 

(30)  20090382031  13/03/2009  EP 

(96)  11/03/2010 EP10708932.8 

(97)  26/06/2013 EP2406225 

(73)  Almirall, S.A. 

Ronda del General Mitre 151, 08022 Barcelona, 

ES 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  CARRERA CARRERA, Francesc; PEREZ 

GARCIA, Juan, Bautista; GARCIA MARTIN, Digna, 

Jose and BOIX BERNARDINI, Maria, Carmen 

(54)  АДИЦИСКИ СОЛИ НА АМИНИ ШТО 

СОДРЖАТ ХИДРОКСИЛНИ И/ИЛИ 
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КАРБОКСИЛНИ ГРУПИ СО ДЕРИВАТИ НА 

АМИНО НИКОТИНСКА КИСЕЛИНА КАКО 

DHODH (ДИХИДРООРOTAT 

ДЕХИДРОГЕНАЗА)ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Фармацевтски прифатлива кристална 

адициска сол на (i) амин кој содржи една или 

повеќе хидроксилни и/или карбоксилни групи со 

(ii) дериват на амино никотинска киселина од 

формулата (l) 

 

назначена со тоа што 

Ra, Rb,Rc и Rd независно претставуваат групи 

избрани од водородни атоми, халогените атоми 

С1-4 алкилни групи, кои можат да се заменат со 

1, 2 или 3 супституенти избрани од халогени 

атоми и хидроксилни групи, и С1-4 алкокси 

групи, кои можат да се заменат со 1,2 или 3 

супституенти избрани од халогени атоми и 

хидроксилни групи,и нивни фармацевтски 

прифатливи солвати.  

има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 61K 31/437, A 61P 35/00  

(11)  4880   (13) Т1 

(21)  2013/374   (22) 18/09/2013 

(45) 30/06/2014 

(30)  20080073330P  17/06/2008  US 

(96)  17/06/2009 EP09744245.3 

(97)  24/07/2013 EP2310011 

(73)  Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ZACHARCHUK, Charles 

(54)  АНТИНЕОПЛАСТИЧНИ КОМБИНАЦИИ 

КОИШТО СОДРЖАТ  HKI-272 И ВИНОРЕЛБИН 

(57)  1  Соединение за употреба во постапка на 

лекување на неоплазмa кај субјект, кадешто 

соединението е избрано од (E)-N- {4-[3-хлоро-4-

(2-пиридинилметокси)анилино]-3-цијано-7-

етокси-6-кинолинил}-4-(диметиламино)-2-

бутенамид, естер, етер, карбамат или негова 

фармацевтски прифатлива сол и кадешто 

споменатата постапка потоа содржи 

администрирање на второ соединение избрано 

од винорелбин или негова фармацевтски 

прифатлива сол.  

има уште 14 патентни барања. 
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(51)  C 07D 498/12, A 61K 31/519, A 61P 35/00

  

(11)  4892   (13) Т1 

(21)  2013/375   (22) 19/09/2013 

(45) 30/06/2014 

(30)  USP225609  15/07/2009  US 

(96)  14/07/2010 EP10737645.1 

(97)  10/07/2013 EP2454266 

(73)  Cell Therapeutics, Inc. 

3101 Western Avenue, Suite 600  Seattle, WA 

98121, US 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

Скопје 

(72)  DYMOCK, Brian; LEE, Cheng Hsia, Angeline 

and WILLIAM, Anthony, Deodaunia 

(54)  ЦИТРАТНА СОЛ НА 9Е-15-(2-

ПИРОЛИДИН-1-ИЛ-ЕТОКСИ)-7,12,25-ТРИОКСА-

19, 21, 24-ТРИАЗА-

ТЕТРАЦИКЛО[18.3.1.1(2,5).1(14)18]ХЕКСАКОЗА

-1(24), 2,4,9,14,16,18(26),20,22-НОНАЕН 

(57)  1  Кристална цитратна сол на 9Е-15-(2-

пиролидин-1-ил-етокси)-7,12,25-триокса-

19,21,24-триаза-

тетрацикло[18.3.1.1(2,5).1(14,18)]хексакоза-

1(24),2,4,9,14,16,18(26),20,22-нонаен.  

има уште 13 патентни барања.

 

 

 

(51)  A 61K 31/53, 31/568, 31/724, 45/06, A 61P 

15/00  

(11)  4891   (13) Т1 

(21)  2013/376   (22) 19/09/2013 

(45) 30/06/2014 

(30)  04076402  11/05/2004  EP; 04078033  

04/11/2004  EP; 04078380  13/12/2004  EP; 

04078381  13/12/2004  EP and 04078455  

21/12/2004  EP 

(96)  11/05/2005 EP05745467.0 

(97)  03/07/2013 EP1750766 

(73)  Emotional Brain B.V. 

Louis Armstrongweg 78,  1311 RL Almere, NL 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  TUITEN, Jan Johan Adriaan 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ И 

УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ ВО ТРЕТМАНОТ НА 

ЖЕНСКА СЕКСУАЛНА ДИСФУНКЦИЈА 
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(57)  1  Комбинација од PDE5-инхибитор и 

тестостерон или дихидротестостерон, за 

употреба како медикамент за третманот на 

женска сексуална дисфункција, назначена со 

тоа, што тестостеронот се употребува 3,5-5,5 

часа пред сексуална активност или 

дихидротестостеронотот се употребува 3-5 часа 

пред сексуална активност,  и наведениот PDE5-

инхибитор се употребува 1-2 часа пред 

сексуална активност, така што ефектите на 

соединенијата барем делумно се преклопуваат.  

има уште 21 патентни барања. 

 

 

 

(51)  F 16D 63/00, B 60T 1/10, F 16D 57/00  

(11)  4887   (13) Т1 

(21)  2013/379   (22) 20/09/2013 

(45) 30/06/2014 

(30)  20070005658  16/08/2007  TR 

(96)  15/08/2008 EP08803069.7 

(97)  14/08/2013 EP2188544 

(73)  Erke Erke Arastirmalari Ve Muhendislik 

A.S. 

Halkali Merkez Mah. Basin Ekspres Yolu, No. 

5/A, K.cekmece 34303 Istanbul, TR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  OZTURK, Mustafa Naci 

(54)  УРЕД ЗА СОПИРАЊЕ И ПОСТАПКА 

(57)  1  Постапка за сопирање со употреба на 

уред за сопирање, којшто содржи тело (4) и 

колевка (11, 12), постапката содржи чекори на: 

 

поткрепување на телото (4) во колевката (11, 12) 

такашто телото (4) е присилено да ротира околу 

прва оска (1), втора оска (2) и трета оска (3), 

кадешто првата оска (1) е насочена во однос на 

втората оска (2) под агол на наклон (и), заедно 

првата и третата оска (1, 3) ротираат околу 

втората оска (2) и ротацијата на телото (4) околу 

третата оска (3) дава прираст на промена на 

аголот на наклон (и); 

ротација на телото (4) околу првата оска (1) со 

еден или повеќе извори  

на погонска сила (10); 

кадешто 

 

а) втората оска (2) е употребена како оска на 

сопирање кон којашто е ангажиран извор на 

погонска сила којшто го содржи движењето 

коешто треба да биде запрено и третата оска (3) 

е употребена како оска на слободно движење 

околу која е дозволена ротација, или 

б) третата оска (3) е употребена како оска на 

сопирање кон којашто е ангажиран извор на 

погонска сила којшто го содржи движењето 
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коешто треба да биде запрено и втората оска (2) 

е употребена како оска на слободно движење 

околу која е дозволена ротација, 

 

пришто, кога движењето што треба да биде 

сопрено е ангажирано кон оската на сопирање, 

се јавува вртежен момент применет на телото 

(4) за да се предизвика ротација околу оските на 

сопирање, 

пришто, како резултат на двете ротации на 

телото (4) околу првата оска (1) и вртежниот 

момент применет кон телото (4) околу оската на 

кочење, телото (4) почнува исто така да ротира  

околу оската на слободно движење, ова 

движење е наречено пресеција, и во исто време, 

ротацијата на телото (4) околу двете први оски 

(1) и оската на слободно движење создава 

сопирен вртежен момент околу оската на 

сопирање во спротивен правец на движењето 

кое треба да биде сопрено, 

се карактеризира со тоашто 

постапката понатаму содржи чекор на: во случај 

а) поврзување на третата оска (3) кон изворот на 

погонска сила којшто го содржи движењето кое 

треба да биде сопрено за да се зголеми 

брзината на ротација на телото (4) околу третата 

оска (3), и во случај 

б) поврзување на втората оска (2) кон изворот на 

погонска сила којшто го содржи движењето кое 

треба да биде сопрено за да се зголеми 

брзината на ротација на телото (4) околу втората 

оска (2).  

има уште 6 патентни барања. 

 

 

 

(51)  G 10L 19/22, 19/12  

(11)  4881   (13) Т1 

(21)  2013/380   (22) 20/09/2013 

(45) 30/06/2014 

(30)  20090053693  06/03/2009  JP 

(96)  03/03/2010 EP10748784.5 

(97)  28/08/2013 EP2405426 

(73)  NTT DOCOMO, INC. 

11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 

100-6150, JP 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Kikuiri, Kei; Naka, Nobuhiko and TSUJINO, 

Kosuke 

(54)  ПОСТАПКА ЗА КОДИРАЊЕ НА АУДИО 

СИГНАЛ, ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА 

АУДИО СИГНАЛ, УРЕД ЗА КОДИРАЊЕ, УРЕД 
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ЗА ДЕКОДИРАЊЕ, СИСТЕМ ЗА 

ПРОЦЕСИРАЊЕ НА АУДИО СИГНАЛ, 

ПРОГРАМА ЗА КОДИРАЊЕ НА АУДИО 

СИГНАЛ, И ПРОГРАМА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА 

АУДИО СИГНАЛ 

(57)  1  Постапка за кодирање на аудио сигнал за 

кодирање на аудио сигнал којшто вклучува 

множество на сигнални исечоци, употребувајќи 

прво средство за декодирање (13) коешто 

функционира согласно линеарно предвидлива 

шема на кодирање и второ средство за 

кодирање (14) коишто функционираат согласно 

шема на кодирање којашто е различна од 

линеарната предвидлива шема на кодирање, 

постапката за декодирање на аудио сигнал 

содржи: 

 

чекор на замена на заменските средства за 

кодирање (13, 14) за кодирање на вториот 

исечок непосредно последователен на првиот 

исечок од второто средство за кодирање (14) кон 

првото средство за кодирање (13)  откако првиот 

исечок на аудио сигналот е кодиран од страна на 

второто средство за кодирање (14); и 

чекор на иницијализација за иницијализација на 

внатрешна состојба на првото средство за 

кодирање (13) согласно претходно дефинирана 

постапка, по  чекорот на замена, 

 кадешто во чекорот на иницијализација, 

внатрешната состојба на првото  средство 

за кодирање (13) е иницијализирана користејќи 

ја внатрешната  состојба на првото 

средство за кодирање (13) кое што ја имало кога 

 првото  средство за кодирање (13) 

кодирало сигнален исечок кој бил претходен  на 

првиот сигнален исечок.  

има уште 8 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 61B 5/00, B 07C 5/342, G 01N 21/35, 21/90

  

(11)  4879   (13) Т1 

(21)  2013/382   (22) 24/09/2013 

(45) 30/06/2014 

(30)  10326152  06/06/2003  DE 

(96)  22/05/2004 EP04739300.4 

(97)  28/08/2013 EP1635698 

(73)  Sanofi-Aventis Deutschland GmbH and 

Uhlmann Visio Tec GmbH 

Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE 

and Uhlmannstrasse 14-18, 88471 Laupheim, DE 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  PLOSS, Hans-Joachim; MERTENS, Richard; 

PRINZ, Heino and CHRISTIANSEN, Christian-Peter 

(54)  ПОСТАПКА ЗА КВАНТИТАТИВНА 

АНАЛИЗА НА РАСТВОРИ И ДИСПЕРЗИИ СО 

ПРИМЕНА НА СПЕКРОСКОПИЈА БЛИСКУ ДО 

ИНФРАЦРВЕНИОТ ОПСЕГ 
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(57)  1  Постапка за квантитативно одредување 

на составот на подвижен производ, која ги 

опфаќа следните етапи: 

се озрачува производот со извор на зрачење со 

интензитет блиску до инфрацрвениот опсег; 

се прифаќа зрачењето кое се пренесува низ 

производот и се обезбедува излезен сигнал 

соодветно на интензитетот на применото 

зрачење, и тоа во голем број на бранови 

должини; 

се одредува дали производот спаѓа во рамките 

на претходно определените критериуми за 

интегритет, врз основа на излезниот сигнал, со 

примена на математичка метода; 

назначена со тоа, што 

подвижниот производ е раствор или дисперзија 

во примарно пакување, а содржината на 

најмалку една супстанција која се состои во 

наведената дисперзија или раствор се одредува 

квантитативно врз основа на излезниот сигнал, 

каде што наведениот производ содржи 

дисперзија; и 

наведената најмалку една супстанција е 

присутна во дисперзната и континуираната фаза 

на наведената дисперзија, при што наведената 

дисперзија содржи инсулин во кристална и во 

растворена форма.  

има уште 6 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 401/12, A 61K 31/415, A 61P 11/00, 

29/00  

(11)  4878   (13) Т1 

(21)  2013/384   (22) 25/09/2013 

(45) 30/06/2014 

(30)  0818033  02/10/2008  GB 

(96)  02/10/2009 EP09736271.9 

(97)  26/06/2013 EP2350047 

(73)  Respivert Limited 

50-100 Holmers Farm Way , High Wycombe, 

Buckinghamshire, HP12 4EG, GB 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  ITO, Kazuhiro; STRONG,Peter; RAPEPORT, 

William, Garth; MURRAY, Peter, John; CHARRON, 

Catherine, Elisabeth; KING-UNDERWOOD,John; 

WILLIAMS, Jonathan, Gareth and ONIONS, Stuart, 

Thomas 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА P38 МАП КИНАЗА 

(57)  1  Соединение со формулата (I)  
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 или негова фармацевтски прифатлива 

сол или солват, вклучително сите негови 

таутомери.  

има уште 10 патентни барања. 

 

 

(51)  F 03D 1/06, B 29C 70/44  

(11)  4888   (13) Т1 

(21)  2013/414   (22) 14/10/2013 

(45) 30/06/2014 

(30)  102009002501  20/04/2009  DE 

(96)  13/04/2010 EP10713644.2 

(97)  09/10/2013 EP2422077 

(73)  Wobben Properties GmbH 

Dreekamp 5 26605 Aurich, DE 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  MUSCHKE, Sven and LINK, Torsten 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПОПРАВКА НА ДЕЛ ОД 

ПЕРКАТА НА РОТОРОТ 

(57)  1  Постапка за поправка на дел од перката 

на роторот на ветерна турбина, назначена со 

тоа, што ги опфаќа следните последователни 

етапи: 

a) на делот од перката на роторот се поставува 

вештачка влакнеста материја; 

b) наведената вештачка влакнеста материја се 

покрива со површинска филмска облога; 

c) по потреба, врз наведената вештачка 

влакнеста материја која е покриена со 

површинска филмска облога се поставува калап; 

и 

d) од наведената вештачка влакнеста материја 

се извлекува гасот; 

e) врз наведената вештачка влакнеста материја 

се нанесува смола која има својство на 

стврднување; и 

f) наведената смола која има својство на 

стврднување се доведува во реакција со 

наведената површинска филмска облога.  

има уште 1 патентни барања. 

 

(51)  C 07D 403/14, A 61K 31/506, A 61P 35/02

  

(11)  4893   (13) Т1 

(21)  2013/436   (22) 24/10/2013 

(45) 30/06/2014 

(30)  20080022253  22/12/2008  EP 

(96)  24/11/2009 EP09456445.4 

(97)  07/08/2013 EP2361250 

(73)  Merck Patent GmbH 

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BECKER, Axel; KUEHN, Clemens,; SAAL, 

Christoph,; SCHADT, Oliver, ; DORSCH, Dieter,; 

KRIEGBAUM, Eva,; STIEBER, Frank, and DONINI, 

Cristina, 

(54)  НОВИ ПОЛИМОРФНИ ФОРМИ НА 6-(1-

МЕТИЛ-1H-ПИРАЗОЛ-4-ИЛ)-2-{3-[5-(2-
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МОРФОЛИН-4-ИЛ-ЕТОКСИ)-ПИРИМИДИН-2-

ИЛ]-БЕНЗИЛ}-2H-ПИРИДАЗИН-3-ОН 

ДИХИДРОГЕНФОСФАТ И ПОСТАПКИ ЗА 

НИВНО ПРОИЗВЕДУВАЊЕ 

(57)  1  Кристален 6-(1-метил-1H-пиразол-4-ил)-2-

{3-[5-(2-морфолин-4-ил-етокси)-пиримидин-2-ил]-

бензил}-2H-пиридазин-3-он дихидрогенфосфатен 

растворувач.  

има уште 30 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 217/24, A 61K 31/472, 31/4725, A 61P 

43/00, 9/12, C 07D 217/02, 217/22, 405/12, 409/12, 

417/12  

(11)  4895   (13) Т1 

(21)  2013/438   (22) 25/10/2013 

(45) 30/06/2014 

(30)  153145 P  17/02/2009  US and 08290605  

24/06/2008  EP 

(96)  19/06/2009 EP09768948.3 

(97)  18/09/2013 EP2313374 

(73)  SANOFI 

54, rue La Boetie 75008 Paris, FR 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  KLEEMANN, Heinz-Werner; PLETTENBURG, 

Oliver; LORENZ, Katrin; LOEHN, Matthias and 

WESTON, John 

(54)  6-СУПСТИТУИРАНИ ИЗОХИНОЛИНИ И 

ИЗОХИНОЛИНОНИ 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 

  

назначено со тоа, што: 

R1 e H, OH или NH2; 

R3 e H, халоген, CN, (C1-C6) алкил, OH, NH2, 

или NHR'; 

R4 e H, халоген, хидрокси, CN, (C1-C6) алкил, R', 

или (C1-C6) алкилен-R'; 

R5 e H, халоген, CN, (C1-C6) алкил, или R'; 

R7 e H, халоген, CN, (C1-C6) алкил, O-(C1-C6) 

алкил, R', или SO2-NH2; 

R8 e H, халоген или (C1-C6) алкил; 

R9 e: 

R', 

OH, 

халоген, 

(C1-C6) алкил, 

O-(C1-C6) алкил, 

(C1-C6) алкилен-R', 

(C2-C6) алкенил, 

(C2-C6) алкинил, 

(C1-C6) алкилен-O-R', 

(C1-C6) алкилен-CH[R']2, 

(C1-C6) алкилен-C(O)-R', 

(C1-C6) алкилен-C(O)NH2, 

(C1-C6) алкилен-C(O)NH-R', 

(C1-C6) алкилен-C(O)NH-(C1-C6) алкил, 

(C1-C6) алкилен-C(O)N[(C1-C6) алкил]2, 

(C1-C6) алкилен-C(O)N[R']2, 
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(C1-C6) алкилен-C(O)O-(C1-C6) алкил, 

COOH, 

C(O)O-(C1-C6) алкил, 

C(O)OR', 

C(O)(C1-C6) алкил, 

C(O)R', 

C(O)NH2, 

C(O)-NH-(C2-C6) алкенил, 

C(O)-NH-(C2-C6) алкинил, 

C(O)NH-(C1-C6) алкил, 

C(O)NHR', 

C(O)-NH(C1-C6) алкилен-R', 

C(O)N[(C1-C6) алкил]-R', 

C(O)N[(C1-C6) алкил]2, 

C(O)-(C1-C6) алкилен-R', или 

C(O)O(C1-C6) алкилен-R'; 

R6 е отсутен; 

или е еден (C1-C4) алкилен поврзан со прстенот 

на циклоалкил, каде што наведениот (C1-C4) 

алкилен формира втора врска со различен 

јаглероден атом на прстенот на циклоалкил, со 

што се добива бицикличен прстенест систем, 

каде што е можно во наведениот бицикличен 

прстенест систем еден или два јаглеродни атоми 

да се заменат со група која е независно одбрана 

од O, N-R15, S, SO или SO2; 

или, ако m и s се 2, m е 3, а s е 1, или m е 4, a s e 

0, 

R6 e CH2-CH-(CH2)2, којшто е поврзан со еден 

CH2 за прстенот на циклоалкил, а другите два 

CH2 се поврзани со различни јаглеродни атоми 

на прстенот на циклоалкил; 

и, ако m е 3 и s е 3, 

R6 претставува две метиленски групи кои се 

поврзани со различни јаглеродни атоми на 

прстенот на циклоалкил, при што наведените 

метиленски групи или наведената CH2-CH-

(CH2)2 група се поврзани со јаглеродните атоми 

на прстенот на циклоалкил, така што формираат 

систем на адамантан со формулата: 

  

каде што L може да биде поврзан со било кој 

секундарен или терциерен јаглероден атом и 

каде што наведениот бицикличен прстенест или 

систем на адамантан е несупституиран или е 

супституиран со R9. 

R10 e: 

(C1-C6) алкил, 

(C1-C8) хетероалкил, 

(C3-C8) циклоалкил, 

(C3-C8) хетероциклоалкил, 

(C1-C6) алкилен-(C3-C8) циклоалкил, 

(C1-C6) алкилен-(C6-C10) арил, 

(C1-C6) алкилен-(C5-C10) хетероарил, 

(C1-C6) алкилен-(C3-C8) хетероциклоалкил, 

C(O)NH-(C1-C6) алкил, 

C(O)N[(C1-C6) алкил]2, 

C(O)NH-R', 

C(O)N-((C1-C6) алкил)-R', или 

C(O)NH-(C1-C6) алкилен-R'; 

R11 e: 

H, 

(C1-C6) алкил, 

(C1-C6) алкилен-R', 

R', 

или R11 и R12, заедно со јаглеродниот атом за 

кој се прикачени, формираат прстен на (C3-C8) 

циклоалкил или (C3-C8) хетероциклоалкил; 

R12 e: 

(C1-C6) алкил, 

(C3-C8) циклоалкил, 

(C5-C10) хетероарил, 

(C3-C8) хетероциклоалкил, или 

(C6-C10) арил; 

или R12 e H, под услов r = 2, а другиот R12 да не 

биде H; 

или R11 и R12, заедно со јаглеродниот атом за 

кој се прикачени, формираат прстен на (C3-C8) 

циклоалкил или (C3-C8) хетероциклоалкил; 

R13 и R14 се, независно еден од друг: 

H, 

R', 

(C1-C6) алкил, 

(C1-C6) алкилен-R', 

(C1-C6) алкилен-O-(C1-C6) алкил, 

(C1-C6) алкилен-O-R', 

(C1-C6) алкилен-CH[R']2, 

(C1-C6) алкилен-C(O)-R', 

(C1-C6) алкилен-C(O)NH2, 

(C1-C6) алкилен-C(O)NH-R', 

(C1-C6) алкилен-C(O)NH-(C1-C6) алкил, 

(C1-C6) алкилен-C(O)N[(C1-C6) алкил]2, 

(C1-C6) алкилен-C(O)N[R']2, 

(C1-C6) алкилен-C(O)O-(C1-C6) алкил, 
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C(O)O-(C1-C6) алкил, 

C(O)OR', 

C(O)(C1-C6) алкил, 

C(O)R', 

C(O)NH-(C1-C6) алкил, 

C(O)NHR', 

C(O)N[(C1-C6) алкил]R', 

C(O)N[(C1-C6) алкил]2, 

C(O)-(C1-C6) алкилен-R', 

C(O)O(C1-C6) алкилен-R', или 

R13 и R14, заедно со N-атомот за кој се 

прикачени, формираат (C3-C8) 

хетероциклоалкил; 

R15 е H или (C1-C6) алкил; 

n е 0, 1, 2, 3 или 4; 

m е 1, 2, 3 или 4; 

s е 0, 1, 2, или 3; 

r е 1 или 2; 

L e O(CH2)p, S(CH2)p, S(O)(CH2)p, SO2(CH2)p, 

NH(CH2)p, N(C1-C6) алкил-(CH2)p, N(C3-C6) 

циклоалкил-(CH2)p; или N[(C1-C3) алкилен-R']-

(CH2)p; 

p е 0, 1, 2, 3 или 4; 

R' e: 

(C3-C8) циклоалкил; 

(C5-C10) хетероарил; 

(C3-C8) хетероциклоалкил; 

(C6-C10) арил; 

каде што во остатоците R3 до R15, наведениот 

алкил или алкилен може да биде несупституиран 

или супституиран еднаш или повеќе пати со OH, 

OCH3, C(O)OH, C(O)OCH3, NH2, NHCH3, 

N(CH3)2, C(O)NH2, C(O)NHCH3 или 

C(O)N(CH3)2; 

каде што во остатоците R3 до R15, наведениот 

циклоалкил или хетероциклоалкил може да биде 

несупституиран или супституиран еднаш или 

повеќе пати со (C1-C6) алкил, халоген, OH, 

OCH3, C(O)OH, C(O)OCH3, NH2, NHCH3, 

N(CH3)2, C(O)NH2, C(O)NHCH3 или 

C(O)N(CH3)2; 

каде што во остатоците R3 до R15, наведениот 

алкил или алкилен може да биде несупституиран 

или супституиран еднаш или повеќе пати со 

халоген; 

каде што во остатоците R3 до R15, наведените 

(C6-C10) арил и (C5-C10) хетероарил може да 

бидат несупституирани или супституирани 

еднаш или повеќе пати со група која е независно 

одбрана од халоген, OH, NO2, N3, CN, C(O)-(C1-

C6) алкил, C(O)-(C6-C10) арил, C(O)OH, 

C(O)O(C1-C6) алкил, C(O)NH2, C(O)NH(C1-C6) 

алкил, C(O)N[(C1-C6) алкил]2, (C3-C8) 

циклоалкил, (C1-C6) алкил, (C1-C6) алкилен-

NH(C1-C6) алкил, (C1-C6) алкилен-N[(C1-C6) 

алкил]2, (C2-C6) алкенил, (C2-C6) алкинил, O-

(C1-C6) алкил, O-C(O)-(C1-C6) алкил, PO3H2, 

SO3H, SO2-NH2, SO2NH(C1-C6) алкил, 

SO2N[(C1-C6) алкил]2, S-(C1-C6) алкил, SO-(C1-

C6) алкил, SO2-(C1-C6) алкил, SO2-N=CH-N[(C1-

C6) алкил]2, SF5, C(NH)(NH2), NH2, NH-(C1-C6) 

алкил, N[(C1-C6) алкил]2, NH-C(O)-(C1-C6) 

алкил, NH-C(O)O-(C1-C6) алкил, NH-SO2-(C1-C6) 

алкил, NH-SO2-(C6-C10) арил, NH-SO2-(C5-C10) 

хетероарил, NH-SO2-(C3-C8) хетероциклоалкил, 

N(C1-C6) алкил-C(O)-(C1-C6) алкил, N(C1-C6) 

алкил-C(O)O-(C1-C6) алкил, N(C1-C6) алкил-

C(O)-NH-(C1-C6) алкил], (C6-C10) арил, (C1-C6) 

алкилен-(C6-C10) арил, O-(C6-C10) арил, O-(C1-

C6) алкилен-(C6-C10) арил, (C5-C10) 

хетероарил, (C3-C8) хетероциклоалкил, (C1-C6) 

алкилен-(C5-C10) хетероарил, (C1-C6) алкилен-

(C3-C8) хетероциклоалкил, O-(C1-C6) алкилен-

(C5-C10) хетероарил, O-(C1-C6) алкилен-(C3-C8) 

хетероциклоалкил, каде што наведениот (C6-

C10) арил или (C5-C10) хетероарил или (C3-C8) 

хетероциклоалкил или (C3-C8) циклоалкил може 

да се супституира еднаш до трипати со група 

која е независно одбрана од халоген, OH, NO2, 

CN, O-(C1-C6) алкил, (C1-C6) алкил, NH2, 

NH(C1-C6) алкил, N[(C1-C6) алкил]2, SO2CH3, 

C(O)OH, C(O)O-(C1-C6) алкил, C(O)NH2, (C1-C6) 

алкилен-O-(C1-C6) алкил, (C1-C6) алкилен-O-

(C6-C10) арил, или O-(C1-C6) алкилен-(C6-C10) 

арил; 

или каде што наведениот (C6-C10) арил е 

соседно супституиран со група O-(C1-C4) 

алкилен-O, со што се формира 5- до 8-член 

прстен заедно со јаглеродните атоми за кои се 

прикачени атомите на кислород; и 

каде што супституентите на арил во наведената 

(C6-C10) арилна, (C5-C10) хетероарилна, 

циклоалкилна или (C3-C8) хетероциклоалкилна 

група не може понатаму да се супституираат со 
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група која содржи арил, хетероарил, циклоалкил 

или хетероциклоалкил; 

како и нивните стереоизомерни и/или 

тавтомерни форми и/или нивните фармацевтски 

прифатливи соли.  

има уште 49 патентни барања. 

 

(51)  A 61K 9/06, 31/519, 9/00, A 61P 17/02  

(11)  4894   (13) Т1 

(21)  2013/439   (22) 25/10/2013 

(45) 30/06/2014 

(30)  20090382058  29/04/2009  EP and 

20090214894P  29/04/2009  US 

(96)  29/04/2010 EP10719314.6 

(97)  14/08/2013 EP2424538 

(73)  Nobera Pharma, S.L. and Advancell Advaced 

in Vitro Cell Technologies, S.A. 

Mar Rojo, 6 28760 Tres Cantos Madrid, ES and 

Barcelona Science Park C/Baldiri Reixac, 10-1 

planta 08028 Barcelona, ES 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  RODEMER, Yolanda 

(54)  УПОТРЕБА НА АЛОПУРИНОЛ ЗА 

ЛЕКУВАЊЕТО  НА КОЖАТА НА ДЛАНКИТЕ И 

СТОПАЛАТА 

(57)  1  Лек којшто содржи Алопуринол или негова 

фармацевтски прифатлива сол за употреба во 

лекувањето или превенција на Реакција на 

кожата на дланките и стопалата (HFSR)  

предизвикана при терапија со Мултитаргетиран 

Киназа инхибитор (MKI).  

има уште 10 патентни барања. 

 

(51)  A 61P 3/10  

(11)  4883   (13) Т1 

(21)  2013/444   (22) 28/10/2013 

(45) 30/06/2014 

(30)  201010683  21/12/2010  TR 

(96)  21/12/2011 EP11194770.1 

(97)  21/08/2013 EP2468361 

(73)  Sanovel Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 

Sirketi 

34460 Sariyer/Istanbul, TR 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Cifter, Umit; Saydam, Mehtap; Ergenekon, 

Ercan and T?rkyilmaz, Ali 

(54)  ФОРМУЛАЦИИ КОИ СОДРЖАТ 

ВИДАГЛИПТИН 

(57)  1  Фармацевтска формулација, која содржи 

 

a. вилдаглиптин гранули кои што се обложени со 

најмлаку еден бнложувачки слој кој содржи 

пулулан или поливинил алкохол, 

или мешавина од тоа и, 

б. еден или повеќе ексципиенти.  

има уште 11 патентни барања. 

 

(51)  C 07D 471/08, A 61K 31/529, 31/535, A 61P 

31/04, C 07D 487/08, 519/00  

(11)  4882   (13) Т1 

(21)  2013/445   (22) 28/10/2013 

(45) 30/06/2014 

(30)  11533P  18/01/2008  US 

(96)  15/01/2009 EP09701487.2 

(97)  04/09/2013 EP2231667 

(73)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

Rahway, NJ 07065-0907, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  BLIZZARD, Timothy, A.; CHEN, Helen; GUDE, 

Candido; HERMES, Jeffrey, D.; IMBRIGLIO, Jason, 

E.; KIM, Seongkon; WU, JANE, Y.; HA, Sookhee; 

MORTKO, Christopher, J.; MANGION, Ian; 

RIVERA, Nelo; RUCK, Rebecca, T. and SHEVLIN, 

Michael 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА БЕТА-ЛАКТАМАЗА 

(57)  1  Соединението со Формула I: 
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или фармацевтски прифатлива сол од тоа, при 

што: 

 X е: 

(1) CH2, 

(2) CH2CH2, или 

(3) CH2CH2CH2; 

 

R1 е C(O)N(R3)R4, 

R2 е SO3M, OSO3M, SO2NH2, PO3M, OPO3M, 

CH2CO2M, CF2CO2M, или CF3; 

M е H или фармацевтски прифатлив катјон; 

R3 е HetA; 

R4 е H или C1-8 алкил незадолжително заменет 

со N(RA)RB; 

 

 или алтернативно R3 и R4 заедно со N 

атомот за кој што двата се закачени формираат  

4- до 9-член, заситен моноцикличен прстен кој 

што незадолжително содржи 1 хетероатом 

покрај азотот закачен за R3 и R4 селектиран од 

N, O, и S, каде што S е незадолжително 

оксидиран на S(O) или S(O)2; при што 

моноцикличниот прстен е незадолжително 

фузиониран со, премостен со, или spiro на 4- до 

7-член, заситен хетероцикличен прстен кој што 

содржи од 1 до 3 хетероатоми независно 

селектирани од N, O и S, каде што S е 

незадолжително оксидиран на S(O) или S(O)2, 

за да се добие бицикличен прстенест систем, 

при што моноцикличниот прстенест или 

бицикличниот прстенест систем кои што се така 

формирани е незадолжително заменет со 1 или 

2 субституенти од кои секој е независно: (1) C1-6 

алкил, (2) C1-6 флуороалкил, (3) (CH2)1-2G при 

што G е OH, O-C1-6 алкил, O-C1-6 флуороалкил, 

N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA или 

SO2RA, (4) O-C1-6 алкил, (5) O-C1-6 

флуороалкил, (6) OH, (7) оксо, (8) халоген, (9) 

N(RA)RB, (10) C(O)N(RA)RB, (11) C(O)RA, (12) 

C(O)-C1-6 флуороалкил, (13) C(O)ORA, или (14) 

S(O)2RA; 

HetA е 4- до 9-член заситен или моно-незаситен 

хетероцикличен прстен кој што содржи од 1 до 3 

хетероатоми независно селектирани од N, O и S, 

при што секој прстен S е незадолжително 

оксидиран на S(O) или S(O)2 and секој 1 или 2 

прстенести јаглероди се незадолжително 

оксидирани на C(O); при што прстенот е 

незадолжително фузиониран со C3-7 

циклоалкил; и при што незадолжително 

фузионираниот, заситен или моно-незаситен 

хетероцикличен прстен е незадолжително 

заменет со вкупно од 1 до 4 субституенти 

селектирани од нула до 2 (CH2)nN(RA)RB и нула 

до 2 (CH2)nRC, 

 

секој n е независно цел број кој е 0, 1, 2, или 3; 

секој RA е независно H или C1-8 алкил; 

секој RB е независно H или C1-8 алкил; 

секој RC е независно C1-6 алкил, OH, O-C1-8 

алкил, OC(O)-C1-8 алкил, C(=NH)NH2, NH-

C(=NH) NH2, халоген, CN, C(O)RA, C(O)ORA, 

C(O)N(RA)RB, SO2RA, SO2N(RA)RB, пиридил, 

пиролидинил, пиперидинил, пиперазинил, 

морфолинил, или тиоморфолинил.  

има уште 31 патентни барања. 
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ПРЕГЛЕДИ 
 

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

(51) (51) основен (11) (13) 

8C07D405/12 8C07D405/12 4907 T1 

8C07D471/04 8C07D405/12 4907 T1 

8C07D487/04 8C07D405/12 4907 T1 

8A61K31/437 8C07D405/12 4907 T1 

8A61K31/443 8C07D405/12 4907 T1 

8A61K31/5025 8C07D405/12 4907 T1 

8A61P25/00 8C07D405/12 4907 T1 

8G07F17/32 8G07F17/32 4898 T1 

8G07F17/34 8G07F17/32 4898 T1 

8A61K31/4453 8A61K31/4453 4897 T1 

8A61P25/16 8A61K31/4453 4897 T1 

8A61P25/28 8A61K31/4453 4897 T1 

8G01N33/68 8G01N33/68 4906 T1 

8E21B17/00 8E21B17/00 4905 T1 

8F16L9/147 8E21B17/00 4905 T1 

8F16L57/06 8E21B17/00 4905 T1 

8F16L59/16 8E21B17/00 4905 T1 

8F16L13/02 8E21B17/00 4905 T1 

8A61K31/202 8A61K31/202 4899 T1 

8A61P3/06 8A61K31/202 4899 T1 

8A61K38/08 8A61K38/08 4896 T1 

8A61P25/02 8A61K38/08 4896 T1 

8A61K31/517 8A61K38/08 4896 T1 

8A61P25/06 8A61K38/08 4896 T1 

8A61K31/517 8A61K31/517 4904 T1 

8A61K31/519 8A61K31/517 4904 T1 

8A61K45/06 8A61K31/517 4904 T1 

8A61K31/282 8A61K31/517 4904 T1 

8A61K31/337 8A61K31/517 4904 T1 

8A61K31/4745 8A61K31/517 4904 T1 

8A61P35/00 8A61K31/517 4904 T1 

8B66C23/36 8B66C23/36 4903 T1 

8B65G63/00 8B66C23/36 4903 T1 

8C07D233/64 8C07D233/64 4902 T1 

8C07D233/84 8C07D233/64 4902 T1 

8C07D401/06 8C07D233/64 4902 T1 

8A61K31/567 8A61K31/567 4890 T1 

8A61K31/138 8A61K31/567 4890 T1 

8A61P15/18 8A61K31/567 4890 T1 

8A61P25/24 8A61K31/567 4890 T1 

8A61K31/565 8A61K31/567 4890 T1 

8A61K45/06 8A61K31/567 4890 T1 

8C07D277/46 8C07D277/46 4884 T1 

8A61K31/427 8C07D277/46 4884 T1 

8A61P3/10 8C07D277/46 4884 T1 

8C07D403/12 8C07D403/12 4885 T1 

8A61K31/55 8C07D403/12 4885 T1 

8A61P9/10 8C07D403/12 4885 T1 

8C07D213/80 8C07D213/80 4886 T1 



 

 

П а т е н т и    29 | С т р а н а  

 

Гласник 21/3 јуни 2014, Скопје 

8A61K31/455 8C07D213/80 4886 T1 

8A61P37/00 8C07D213/80 4886 T1 

8A61K31/437 8A61K31/437 4880 T1 

8A61P35/00 8A61K31/437 4880 T1 

8C07D498/12 8C07D498/12 4892 T1 

8A61K31/519 8C07D498/12 4892 T1 

8A61P35/00 8C07D498/12 4892 T1 

8A61K31/53 8A61K31/53 4891 T1 

8A61K31/568 8A61K31/53 4891 T1 

8A61K31/724 8A61K31/53 4891 T1 

8A61K45/06 8A61K31/53 4891 T1 

8A61P15/00 8A61K31/53 4891 T1 

8F16D63/00 8F16D63/00 4887 T1 

8B60T1/10 8F16D63/00 4887 T1 

8F16D57/00 8F16D63/00 4887 T1 

8G10L19/22 8G10L19/22 4881 T1 

8G10L19/12 8G10L19/22 4881 T1 

8A61B5/00 8A61B5/00 4879 T1 

8B07C5/342 8A61B5/00 4879 T1 

8G01N21/35 8A61B5/00 4879 T1 

8G01N21/90 8A61B5/00 4879 T1 

8C07D401/12 8C07D401/12 4878 T1 

8A61K31/415 8C07D401/12 4878 T1 

8A61P11/00 8C07D401/12 4878 T1 

8A61P29/00 8C07D401/12 4878 T1 

8F03D1/06 8F03D1/06 4888 T1 

8B29C70/44 8F03D1/06 4888 T1 

8C07D403/14 8C07D403/14 4893 T1 

8A61K31/506 8C07D403/14 4893 T1 

8A61P35/02 8C07D403/14 4893 T1 

8C07D217/24 8C07D217/24 4895 T1 

8C07D217/02 8C07D217/24 4895 T1 

8C07D217/22 8C07D217/24 4895 T1 

8C07D405/12 8C07D217/24 4895 T1 

8C07D409/12 8C07D217/24 4895 T1 

8C07D417/12 8C07D217/24 4895 T1 

8A61K31/472 8C07D217/24 4895 T1 

8A61K31/4725 8C07D217/24 4895 T1 

8A61P9/12 8C07D217/24 4895 T1 

8A61P43/00 8C07D217/24 4895 T1 

8A61K9/06 8A61K9/06 4894 T1 

8A61K9/00 8A61K9/06 4894 T1 

8A61K31/519 8A61K9/06 4894 T1 

8A61P17/02 8A61K9/06 4894 T1 

8A61P3/10 8A61P3/10 4883 T1 

8C07D471/08 8C07D471/08 4882 T1 

8C07D487/08 8C07D471/08 4882 T1 

8C07D519/00 8C07D471/08 4882 T1 

8A61K31/529 8C07D471/08 4882 T1 

8A61K31/535 8C07D471/08 4882 T1 

8A61P31/04 8C07D471/08 4882 T1 

 

 

 

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

 

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

Almirall, S.A. C 07D 213/80, A 61K 31/455, A 61P 37/00 4886 T1 

Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited A 61K 31/202, A 61P 3/06 4899 T1 

Biogen Idec MA  Inc. G 01N 33/68 4906 T1 

BIOPROJET A 61K 31/4453, A 61P 25/16, 25/28 4897 T1 

Cell Therapeutics, Inc. C 07D 498/12, A 61K 31/519, A 61P 35/00 4892 T1 

Eli Lilly and Company C 07D 277/46, A 61K 31/427, A 61P 3/10 4884 T1 

Eli Lilly and Company C 07D 403/12, A 61K 31/55, A 61P 9/10 4885 T1 

Emotional Brain B.V. 
A 61K 31/53, 31/568, 31/724, 45/06, A 61P 
15/00 

4891 T1 

Envivo Pharmaceuticals, Inc. C 07D 405/12, A 61K 31/437, 31/443, 31/5025, 4907 T1 
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A 61P 25/00, C 07D 471/04, 487/04 

Erke Erke Arastirmalari Ve Muhendislik 
A.S. 

F 16D 63/00, B 60T 1/10, F 16D 57/00 4887 T1 

Exelixis, Inc. 
A 61K 31/517, 31/282, 31/337, 31/4745, 
31/519, 45/06, A 61P 35/00 

4904 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 403/14, A 61K 31/506, A 61P 35/02 4893 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. 
C 07D 471/08, A 61K 31/529, 31/535, A 61P 
31/04, C 07D 487/08, 519/00 

4882 T1 

Nobera Pharma, S.L. and Advancell 
Advaced in Vitro Cell Technologies, S.A. 

A 61K 9/06, 31/519, 9/00, A 61P 17/02 4894 T1 

Novomatic AG G 07F 17/32, 17/34 4898 T1 

NTT DOCOMO, INC. G 10L 19/22, 19/12 4881 T1 

Respivert Limited 
C 07D 401/12, A 61K 31/415, A 61P 11/00, 
29/00 

4878 T1 

SANOFI 
C 07D 217/24, A 61K 31/472, 31/4725, A 61P 
43/00, 9/12, C 07D 217/02, 217/22, 405/12, 
409/12, 417/12 

4895 T1 

SANOFI C 07D 233/64, 233/84, 401/06 4902 T1 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH and 
Uhlmann Visio Tec GmbH 

A 61B 5/00, B 07C 5/342, G 01N 21/35, 21/90 4879 T1 

Sanovel Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Sirketi 

A 61P 3/10 4883 T1 

Spinifex Pharmaceuticals Pty Ltd A 61K 38/08, 31/517, A 61P 25/02, 25/06 4896 T1 

Teva Women's Health, Inc. 
A 61K 31/567, 31/138, 31/565, 45/06, A 61P 
15/18, 25/24 

4890 T1 

Torrance, Roy and James, Jody E 21B 17/00, F 16L 13/02, 57/06, 59/16, 9/147 4905 T1 

Wobben Properties GmbH F 03D 1/06, B 29C 70/44 4888 T1 

Wyeth LLC A 61K 31/437, A 61P 35/00 4880 T1 

Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo 
"SMM" 

B 66C 23/36, B 65G 63/00 4903 T1 

 

 

 

ПРОМЕНИ 
 

(11) 1743 

(73) Takeda Nycomed AS 

Drammensveien 852, Post Office Box 205, 

1371 Asker, NO 

 

 

(11) 4080 

(73) SANOVEL HAYVAN SAGLIGI URUNLERI 

SANAYI VE TICARET A.S. 

Balabandere Cad. Ilac Sanayi Yolu, No: 14, 

34460 Istinye, Istanbul, TR 

 

 
ПРЕНОС 

 

(11) 1917 (73) Ivax International GmbH 
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Alpenstrasse 2, 8640 Rapperswil, CH 

 

(11) 4016 

(73) Besins Healthcare Luxembourg SARl 

67, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-

1331 Luxembourg, Grand-Duche du 

Luxembourg, LU,  

 

(11) 4080 

(73) SANOVEL HAYVAN SAGLIGI URUNLERI 

SANAYI VE TICARET A.S. 

Balabandere Cad. Ilac Sanayi Yolu, No: 14, 

34460 Istinye

, Istanbul, TR 

 

 

 

ПРЕСТАНОК 
 

(11) 423 

 (73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 60 

 (73) SMS DEMAG AG 

Eduard-Schloemann-Strasse 4, 40237 

Dusseldorf , DE 

 

(11) 188 

 (73) SIEMENS AG. 

Berlin I, Munchen,, DE 

 

(11) 189 

(73) Wyeth Holdings Corporation 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 

07940, US 

 

(11) 191 

 (73) SOLCO BASEL AG. 

Ruhrbergstrasse 21, 4127 Birsfelden,, CH 

 

(11) 192 

 (73) ERNST SCHMITTHELM GmbH & Co. KG. 

69039 Heidelberg,, DE 

 

(11) 2167 

 (73) LORILLARD LICENSING COMPANY, LLC 

300 N. Green Street,  Greensboro, North 

Carolina 27401, US 
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ПРИЈАВИ НА 

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
 

 

 

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на РМ„ 

бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за 

идустрискиот дизајн.  

 

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард ST.80): 

 

(21) број на пријавата 

(22) датум на поднесување 

(23) датум на изложба, саем 

(45) датум на објавување 

(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) 

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

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

(54) назив на дизајнот 

(55) прикази на индустрискиот дизајн 

(57) назначување на боите или комбинации на бои 

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

(73) податаци за подносителот на пријавата 

(74) податоци за застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(21) ИД  2013/30  (45) 30/06/2014 

(22) 19/11/2013    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(30)  

(72) Michev, Asenov Georgi и Лазов, Мариел 

(73) Michev, Asenov Georgi and Лазов, Мариел 

Belovo, BG and Димо Хаџи Димов бр. 8-21 1000 Скопје, MK 

(74) Марин, Гавриловски, адвокат  

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

(51) 09-03 

(54) "АМБАЛАЖА" 
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

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

(21) (51) 

MK/I/ 2013/30 09-03 

 
 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН 
 
(73) носител на правото на индустриски дизајн 
(21) број на пријавата 
 

(73) (21) 

MK/I/ 2013/30 Michev, Asenov Georgi and Лазов, Мариел 
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РЕШЕНИЈА НА 

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
 

 

Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на 

РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за 

индустрискиот дизајн.  

 

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) 

 

(11) Регистарски број на документот 

(18) Датум на важење на индустриски дизајн 

(21) Број на пријавата 

(22) Дата на поднесување 

(18) Дата на изложбено, или саемско првенство 

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

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

(45) Дата на објавување 

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска) 

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот 

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

цртежот 

(57) Назначување на боите или комбинации на бои 

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

првенство, исправа / решение) 

(72) Автор 

(73) Носител на правото 

(74) Застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(11) 751  (45) 30/06/2014 

(21) ИД  2013/20 (22) 07/08/2013    

(18) 07/08/2018 

(28) 5 (пет) дизајни, тродимензионални 

(30)  

(72)  

(73) ЗАВАР КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје 

ул."Благоја Стефковски" бб, 1000 Скопје, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 23-03 

(54) РАДИЈАТОРИ 
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(11) 752  (45) 30/06/2014 

(21) ИД  2013/25 (22) 30/09/2013    

(18) 30/09/2018 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(30)  

(72) Михајловски Славе, ул.Полог Бр. 16, Скопје) 

(73) Михајловски Славе 

ул.“Полог“ бр. 16, Скопје, MK 

(74)   

(51) 23-01 

(54) "КАПАЧЕ" 
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(11) 753  (45) 30/06/2014 

(21) ИД  2013/26 (22) 30/09/2013    

(18) 30/09/2018 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(30)  

(72) Михајловски Славе, ул.Полог бр. 16, Скопје) 

(73) Михајловски Славе 

ул.“Полог“ бр. 16, Скопје, MK 

(74)   

(51) 20-02 

(54) "ДИСТАНЦЕР" 
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 

НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 

 

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн 

(11) регистарски број на дизајнот 

 

 

(51) (11) 

23-03 751 

23-01 752 

20-02 753 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН 

 

 

(73) носител на правото на индустриски дизајн 

(11) регистарски број на документот 

(21) број на пријавата 

 

 

(73) (21) (11) 

ЗАВАР КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје MK/I/ 2013/20 751 

Михајловски Славе MK/I/ 2013/25 752 

Михајловски Славе MK/I/ 2013/26 753 
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 

МАРКИ 

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

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

податоците од пријавите на трговските марки.  

 

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

 

(210) Број на пријавата 

(220) Датум на поднесување 

(230) Датум на изложбено или саемско првенство 

(442) Датум на на објавување на пријавата 

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

(731) Подносител: име и адреса 

(740) Застапник 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(551) Индивидуалена/колективена трговска марка 

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

список на производите и услугите 

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

ВКЛ (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(210) TM  2011/718  (220) 29/06/2011 

(442) 30/06/2014 

(731) Маркет Висион ДООЕЛ Скопје 

ул.Козле бр.8, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

(591) бела, тиркизна 

(531) 16.03.17;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, компјутерско рекламирање 

преку интернет, односи со јавноста, односи со 

јавноста, консултирање (професионално бизнис 

консултирање), стратешко консултирање, 

испитување (бизнис испитување), испитување на 

јавно мислење, истражување (бизнис 

истражување), истражување на пазар, јавно 

мислење (испитување на јавното мислење)  

 

(210) TM  2011/836  (220) 01/08/2011 

(442) 30/06/2014 

(731) S.C. COMCEH S.A. 

Strada Bucuresti, n.358, 910048 Calarasi, RO 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

VOLARE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  креп хартија и мазна хартија; производи 

од хартија и/или целулоза за домашна употреба, 

за чистење, за лична употреба, хигиена и нега 

вклучувајќи марамици, марамици за лице, 

покривки за маси, салвети за маси, кујнски 

пешкири и тоалетна хартија, двете во пакувања 

за домаќинството или во паковање за јавна 

употреба и во индустријата  

 

(210) TM  2011/1246  (220) 30/11/2011 

(442) 30/06/2014 

(300) 85/365811  07/07/2011  US 

(731) Razor USA LLC, a Delaware limited liability 

company 

16200-A Carmenita Road, Cerritos, California 

90703, US 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

RAZR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  Производи за кои се бара приоритет 

Класа 09: компјутери, таблет комјутери, и 

поврзани додатоци, имено заградени 

комјутерски станици, полици, исправени држачи 

и потпори за држење и полнење на компјутери, 

кутии за пренос на компјутери, заштитни обвивки 

за компјутери, заштитни и декоративни кожи, 

заштити за екран, имено соодветни или 

пластични слоеви познати како кожи за 

покривање и заштита на компјутери, влезни и 

навигациони направи, имено, тастатури, глувче, 

направи за насочување, и пенкало за компјутери, 

компјутерска меморија, имено хард дискови, 

пренослива и отстранлива меморија за употреба 

со компјутери, мрежна опрема, имено модеми, 

рутери и излезни порти за употреба со 

компјутери, батерии, адаптери на струја, 

компјутерски кабли, кабелски приклучоци, 

далечински управувачи, слушалки, звучници, 

звучни системи за употреба со компјутери, и 

микрофони и веб камери за употреба со 

компјутери и компјутерски софтвер. 

 

Производи за кои не се бара приоритет 

 

Класа 09: телефони; жични и безжични 

телефони за фиксна услуга(ПТТ(пошта, 

телеграф и телефон) ПОТС или ПТСН услуга); 

мобилни телефони, смарттелефони, оттаму и 

додатоци, имено полначи за батерии и адаптери 

на струја  
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(210) TM  2011/1380  (220) 29/12/2011 

(442) 30/06/2014 

(731) СТУДИО МОДЕРНА ДОО СКОПЈЕ 

ул.Иван Милутиновиќ бр.б.б., 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) сива, бела и портокалова 

(531) 09.07.19;26.04.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  прехрамбени производи од животинско 

потекло, зеленчук и други градинарски 

производи, подготвени за конзумирање или 

конзервирање, кои се користат во подготовката 

на рецептите за храна  

кл. 35  рекламирање на рецепти за храна преку 

сите видови на медиуми  

 

(210) TM  2012/504  (220) 16/05/2012 

(442) 30/06/2014 

(731) Paradox Security Systems (Bahamas) Ltd. 

6 Milton Street, Freeport, Grand Bahamas, BS 

(740) АНА ПЕКЕВСКА,АДВОКАТ  

ул.Орце Николов 68, 1000 Скопје 

(540)  

PARADOX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  електронски безбедносни уреди, односно, 

контролни панели за безбедност, тастатури за 

електронски аларми, сензори за аларми, 

безбедносни детектори за движење, дисплеј 

модули за безбедност, односно LCD и LED 

тастатури, хардвер и безжични детектори, 

модули и читачи за контрола на пристап; 

безбедносен софтвер за работа со електронски 

уреди за безбедност, поточно, контролни 

панели; безжични системи за безбедност кои се 

состојат од безжични безбедносни детектори за 

движење, уреди за детекција на насилно 

упаѓање, поточно детектори за насилно упаѓање 

и детектори за движење на натрапници; уреди за 

контрола на пристап, поточно модули за 

контрола на пристап кои се состојат првенствено 

од електронски тастатури, читачи и картички за 

пристап и софтвери за контрола на пристап кој е 

потребен за управување со модулите за 

контрола на пристап; систем за автоматизација 

на безбедноста кој се состои од жични и 

безжични контролни средства, тастатури за 

контрола на безбедноста. детектори за движење 

и сензори за контакт на врати и безбедносен 

софтвер за управување со контролата за 

осветлување, климатизација и вентилација, 

безбедносни уреди, поточно контролни панели 

за безбедност и тастатури за обезбедување од 

провалници, пожар и лична безбедност; 

прскалки, контрола на климата, ролетни и 

контрола на домашните системи за забава за 

комерцијални и станбени цели  

 

(210) TM  2012/505  (220) 16/05/2012 

(442) 30/06/2014 

(731) Paradox Security Systems (Bahamas) Ltd. 

6 Milton Street, Freeport, Grand Bahamas, BS 

(740) АНА ПЕКЕВСКА,АДВОКАТ  

ул.Орце Николов 68, 1000 Скопје 

(540)  

 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  електронски безбедносни уреди, односно, 

контролни панели за безбедност, тастатури за 

електронски аларми, сензори за аларми, 

безбедносни детектори за движење, дисплеј 

модули за безбедност, односно LCD и LED 

тастатури, хардвер и безжични детектори, 

модули и читачи за контрола на пристап; 

безбедносен софтвер за работа со електронски 

уреди за безбедност, поточно, контролни 

панели; безжични системи за безбедност кои се 

состојат од безжични безбедносни детектори за 
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движење, уреди за детекција на насилно 

упаѓање, поточно детектори за насилно упаѓање 

и детектори за движење на натрапници; уреди за 

контрола на пристап, поточно модули за 

контрола на пристап кои се состојат првенствено 

од електронски тастатури, читачи и картички за 

пристап и софтвери за контрола на пристап кој е 

потребен за управување со модулите за 

контрола на пристап; систем за автоматизација 

на безбедноста кој се состои од жични и 

безжични контролни средства, тастатури за 

контрола на безбедноста. детектори за движење 

и сензори за контакт на врати и безбедносен 

софтвер за управување со контролата за 

осветлување, климатизација и вентилација, 

безбедносни уреди, поточно контролни панели 

за безбедност и тастатури за обезбедување од 

провалници, пожар и лична безбедност; 

прскалки, контрола на климата, ролетни и 

контрола на домашните системи за забава за 

комерцијални и станбени цели  

 

(210) TM  2012/561  (220) 29/05/2012 

(442) 30/06/2014 

(731) Друштво за производство и трговија 

ШАТЕ ДОО Скопје 

ул.Качанички пат бр.бб, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

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

(531) 26.04.12;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  керамика  

кл. 11  санитарија  

кл. 35  трговски дејности со керамика и 

санитарија, увоз извоз на керамика и санитарија  

 

(210) TM  2012/1147  (220) 05/11/2012 

(442) 30/06/2014 

(230) (300)  

(731) Друштво за угостителство, трговија и 

услуги Премиум Плус ДООЕЛ Скопје 

ул.Мксим Горки бр.18, MK 

(540)  

 

(591) - 

(531) 27.05.04;27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(210) TM  2012/1284  (220) 04/12/2012 

(442) 30/06/2014 

(731) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936,, 

US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

ELVITA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пекарски производи, слатки, бисквити 

(зашеќерени или солени), вафли, обланди, 

торти, леб, двопеци, чоколадни и слаткарски 

производи, сите гореспоменати производи што 

не се посебно наменети за бебиња, деца и 

доенчиња  

 

(210) TM  2012/1313  (220) 07/12/2012 

(442) 30/06/2014 

(230) (300)  

(731) Tрговско радиодифузно друштво 

РАДИО ОХРИД ДОО Охрид 

ул. Свети Климент Охридски бр. 2 Охрид, MK 

(540)  
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(591) црна, жолта и сина 

(531) 16.01.01;27.05.11;27.07.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  изнајмување на рекламен простор, 

испитување на јавно мислење, објавување на 

рекламни текстови, обработка на текстови, 

пропагандни дејности, рекламни објави  

кл. 38  телекомуникации, новинарски агенции, 

радиофонски весници, радиотехнички служби  

кл. 41  монтажа на радио и тв програми, 

објавување текстови, објавување разговори, 

разонода по пат на радио, студио за снимање, 

тонски снимки  

 

(210) TM  2013/1  (220) 02/01/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) MEGGLE AG 

Megglestrasse 6-12,  83512  Wasserburg, DE 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(531) 05.03.14;26.01.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи, исто така во 

форма на прав; масла и масти за јадење; намази 

или пасти базирани на млеко, протеини, масти 

и/или јаглехидрати; подтотовки од соја во форма 

на намази или пасти; обелувачи за чај и кафе, 

што главно се состојат од јаглехидрати, 

протеини и/или масти; путер од какао; инстант 

десерти или во прав и слични оброци базирани 

на млеко; супи; сурутка и делови од истата 

наменети за храна; сурутка, млечен шеќер, 

овошни или протеински концентрати за 

прехрамбената индустрија; сите 

претходнонаведени производи (каде е можно) 

исто така во форма на прав наменети за храна; 

овошни или растителни сокови за готвење; 

овошни сосови, мармалади, џемови; животински 

и/или растителни масти во прав, замена за јајца, 

млечни протеини, казеин, казинати, албумин 

наменет за храна; хидролизати на млеко, 

сурутка и/или казеин, исто така што се мешавини 

или со адитиви наменети за храна  

кл. 30  мајонез; сосови, вклучувајќи преливи за 

салата и макала; билни сосови, зачини; 

концентрати од какао за прехрамбената 

индустрија; леб и производи од леб, исто така 

полнети, премачкани или прелиени со путер, 

подготовки од путер, сирење, подтотовки од 

сирење и/или подтотовки од соја; производи од 

тесто и слатки; мраз за јадење; прав за мраз за 

јадење; сол за јадење; природни засладувачи; 

кондиторски производи  

кл. 32  овошни и растителни сокови што се 

напитоци и/или за правење пијалоци или за 

додавање во напитоци; други безалкохолни 

пијалоци, конкретно пијалоци со додаток на 

млеко и млечни производи; сирупи и други 

подготовки за правење пијалоци  

 

(210) TM  2013/3  (220) 29/12/2012 

(442) 30/06/2014 

(731) СЗД Електролукс - Палензовски Димче 

Битола 

Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK 

(540)  

 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    45 | С т р а н а  
 

Гласник 21/3 јуни 2014, Скопје 

(591) бела, црна, жолта 

(531) 01.05.06 

(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  2013/15  (220) 09/01/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Друштво за угостителство, трговија и 

услуги БРУКЛИНСКИ ДОО увоз-извоз Скопје 

ул.Орце Николов бр.75, 1000 Скопје, MK 

(740) Катерина Мијиќ Насковска  

ул.Ѓорче Петров 9 бр. 1/16, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) сива, црна, бела 

(531) 27.05.01;28.11.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава; спортски и културни активности  

кл. 43  услуги на обезбедување на храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2013/16  (220) 09/01/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Друштво за угостителство, трговија и 

услуги БРУКЛИНСКИ ДОО увоз-извоз Скопје 

ул.Орце Николов бр.75, 1000 Скопје, MK 

(740) Катерина Мијиќ Насковска  

ул.Ѓорче Петров 9 бр.1/16, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) сива, црна, бела 

(531) 27.05.01;28.05.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава; спортски и културни активности  

кл. 43  услуги на обезбедување на храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2013/17  (220) 10/01/2013 

(442) 30/06/2014 

(230) (300)  

(731) РАМ ИНДУСТРИАЛ ГРОУП ДОО 

ул.Перо Наков бр.118, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(531) 26.01.18;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила, апарати за движење по земја, 

воздух или вода  

кл. 35  услуги прии продажба на мало и големо 

со автоделови  

 

(210) TM  2013/20  (220) 11/01/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) DELTA AIR LINES, INC., a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of Delaware, 

with its principal place of business located at 

1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

 

(531) 24.15.21;26.03.06 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  услуги на воздушен превоз, услуги на 

воздушен превоз што вклучуваат бонус 

програма за честите корисници, аеродромски 

услуги за чекирање на багажот, аеродромски 

услуги за чекирање на патниците, организирање 

на патување како бонус програма за корисници 

на кредитни картички, испорака на стоки по 

воздушен и копнен пат, обезбедување на 

информации за патувањето и на информации за 

резервации на патни билети преку он-лајн 

компјутерска база, обезбедување на 

информации за поаѓањето и пристигнувањето на 

летот, он-лајн резервација и букирање на места 

за патување во меѓународната класа 39  

 

(210) TM  2013/24  (220) 15/01/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Aktiebolaget Electrolux 

S:t Goransgatan 143 SE-105 45 Stockholm, SE 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

ELECTROLUX 

ULTRACOLLECTION 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  правосмукалки, делови и додатоци за 

правосмукалки  

 

(210) TM  2013/36  (220) 18/01/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Михајлов Кирил 

бул. АСНОМ бр.2/1-15, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје 

(540)  

LARO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи што не се опфатени со другите класи, 

од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина, 

рогови, коски, слонова коска, китова коска, 

школки, килибар, седеф, морска пена и замените 

за сите овие материјали или производи од 

пластика  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунгери; четки (со исклучок на 

сликарски четки); материјали за правење четки; 

прибор за чистење; челични жици за стружење; 

сурово или полуобработено стакло (освен 

стакло што се користи во градежништвото); 

стаклени производи, порцелански и керамички 

предмети што не се вклучени во другите класи  

кл. 35  рекламирањ; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  

 

(210) TM  2013/37  (220) 18/01/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Михајлов Кирил 

бул. АСНОМ бр.2/1-15, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) црвена 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи што не се опфатени со другите класи, 

од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина, 

рогови, коски, слонова коска, китова коска, 

школки, килибар, седеф, морска пена и замените 

за сите овие материјали или производи од 

пластика  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунгери; четки (со исклучок на 

сликарски четки); материјали за правење четки; 
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прибор за чистење; челични жици за стружење; 

сурово или полуобработено стакло (освен 

стакло што се користи во градежништвото); 

стаклени производи, порцелански и керамички 

предмети што не се вклучени во другите класи  

кл. 35  рекламирањ; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  

 

(210) TM  2013/38  (220) 18/01/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Михајлов Кирил 

бул. АСНОМ бр.2/1-15, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) црвена, црна 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи што не се опфатени со другите класи, 

од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина, 

рогови, коски, слонова коска, китова коска, 

школки, килибар, седеф, морска пена и замените 

за сите овие материјали или производи од 

пластика  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунгери; четки (со исклучок на 

сликарски четки); материјали за правење четки; 

прибор за чистење; челични жици за стружење; 

сурово или полуобработено стакло (освен 

стакло што се користи во градежништвото); 

стаклени производи, порцелански и керамички 

предмети што не се вклучени во другите класи  

кл. 35  рекламирањ; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  

 

(210) TM  2013/40  (220) 18/01/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Димитар Ангелковски ФД Фактор Труст 

ДООЕЛ Скопје 

ул.Кеј 13-ти Ноември, ГТЦ, кула 3/3, 1000 

Скопје, MK 

(740) ФД Фактор Труст ДООЕЛ Скопје  

ул.Кеј 13-ти Ноември, ГТЦ, кула 3/3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) темно сива, светло сива, кармин црвена 

(531) 24.15.21;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за недвижен 

имот  

 

(210) TM  2013/47  (220) 23/01/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) BONGRAIN S.A. 

A French Societe Anonyme 42, rue Rieussec 

78220 VIROFLAY, FR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

(591) сива, бела 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко, сирење и млечни производи, 

масла и масти за јадење  

 

(210) TM  2013/57  (220) 23/01/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) СЗД Електролукс - Палензовски Димче 

Битола 

Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK 

(540)  
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(591) бела, црна, жолта, сива 

(531) 26.04.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување; горива (вклучително 

и течни горива за мотори) и материи за 

осветлување; свеќи и фитили за осветлување  

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за копнени возила); 

машински елементи за спојување и пренос 

(освен за копнени возила); земјоделски направи 

(кои не се рачни); инкубатори за јајца  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт, катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал  

 

(210) TM  2013/65  (220) 28/01/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.  

inkilap Mah.Akcakoca sk.No:10, Umraniye, 

Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

LEBEL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2013/67  (220) 28/01/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.  

inkilap Mah.Akcakoca sk.No:10, Umraniye, 

Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

CO-IRDA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2013/70  (220) 29/01/2013 

(442) 30/06/2014 

(230) (300)  

(731) TIME INTERNATIONAL (SPORT) LIMITED 

Hudson House, Ground Floor, Triq Giovanni 

Felice, Mriehel, Birkirkara BKR 3000, MT 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

(591) црна, бела, жолта 

(531) 26.01.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 35  групирање во корист на други на 

различни производи (со исклучок на 

транспортот)особено работи за облекување, 

обувки, капи, како и додатоци за нив и опрема 

поврзана со нив, овозможување на 

потрошувачите соодветно да ги гледаат и 

купуваат овие производи  

 

(210) TM  2013/76  (220) 28/01/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ЛЕОН КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ 

Битола 

ул.Галичица 5, Битола, MK 

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

(531) 01.05.06 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување; горува (вклучително 

и течни горива за мотори) и материи за 

осветлување; свеќи и фитили за осветлување  

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини(освен за копнени возила); 

машински елементи за спојување и пренос 

(освен  за копнени возила); земјоделски направи 

(кои не се рачни); инкбатори за јајца  

кл. 19  неметални градежни материјали, цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт, катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал  

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(210) TM  2013/77  (220) 28/01/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ЛЕОН КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ 

Битола 

ул.Галичица 5, Битола, MK 

(540)  

 

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

(531) 26.01.20 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување; горува (вклучително 

и течни горива за мотори) и материи за 

осветлување; свеќи и фитили за осветлување  

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини(освен за копнени возила); 

машински елементи за спојување и пренос 

(освен  за копнени возила); земјоделски направи 

(кои не се рачни); инкбатори за јајца  

кл. 19  неметални градежни материјали, цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт, катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал  

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(210) TM  2013/96  (220) 05/02/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Трговско друштво за производство, 

трговија и услуги СОЛОПРОМ ДОО Скопје 

ул.Душко Поповиќ бб, Скопје, Бутел, MK 

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И 

АЛЕКСАНДРОВСКИ  

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

(540)  

 

(591) сива, црна 

(531) 26.04.15;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  неметални градежни материјали, 

меметални преносни конструкции  

кл. 20  мебел, огледала рамки за слики; 

производи што не се опфатени со другите класи, 
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од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина, 

рогови, коски, слонова коска, китова коска, 

школки, килибар, седеф, морска пена и замена 

за сите овие материјали или производи од 

пластика  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2013/100  (220) 06/02/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) VIOSER S.A.  

Taxiarches, 421 00 Trikala, GR 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

VIOSER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2013/104  (220) 07/02/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Или Марку 

ул.ЈНА бр.29, Дебар, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

(591) сина, светло сина, темно сина, жолта, 

розева, зелена 

(531) 05.05.20 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, банкарство, банкарски 

услуги, услуги на брз трансфер на пари, 

вложување средства, гаранции, дебитни 

картички, заеми, консултации по повод 

финансиски прашања, кредитни агенции, 

кредитни картички, менување(менувачници), 

монетарни дејности, патни чекови(издавање 

патни чекови), посредување, посредување на 

берза, посредување при осигурување, сефови, 

средства(електронски преносни средства), 

средства(вложување средства), финансирање, 

финансиска анализа, финансиски дејности, 

финансиски информации, финансиски 

трансакции, финансиско управување, 

штедилници, услуги на банкомати, испорака на 

пари, примање на пари, он-лајн трансфер на 

пари, он-лајн следење/проверка на трансфер на 

пари  

 

(210) TM  2013/108  (220) 08/02/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Производно трговско друштво ЛИАЛ 

Нехат ДООЕЛ експорт-импорт Тетово 

ул.Охридска бр.19, Тетово, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

LIAL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  греалки, кварцни греалки, плински 

греалки, конвектори, греалки со вентилатор, 

инфрацрвени греалки, радијатори на масло, 

шпорети, мини шпорети, плински шпорети, 

комбинирани шпорети, шпорети на дрва, 

вентилатори, фурни, фрижидери, тостери, 

вентилатори со вода, клима уреди, скари, 

плински скари, скари на јаглен  

кл. 12  велосипеди, велосипеди на акумулатор, 

детски велосипеди, трицикли, трицикли за деца, 

детски коли на педали, детски коли на батерија, 

мотори, детски мотори, мотори на батерија  

кл. 28  детски играчки, лулашки, детски лулашки  

 

(210) TM  2013/109  (220) 08/02/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Производно трговско друштво ЛИАЛ 

Нехат ДООЕЛ експорт-импорт Тетово 

ул.Охридска бр.19, Тетово, MK 
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(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

(591) портокалова, бела 

(531) 01.05.12;24.15.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  греалки, кварцни греалки, плински 

греалки, конвектори, греалки со вентилатор, 

инфрацрвени греалки, радијатори на масло, 

шпорети, мини шпорети, плински шпорети, 

комбинирани шпорети, шпорети на дрва, 

вентилатори, фурни, фрижидери, тостери, 

вентилатори со вода, клима уреди, скари, 

плински скари, скари на јаглен  

кл. 12  велосипеди, велосипеди на акумулатор, 

детски велосипеди, трицикли, трицикли за деца, 

детски коли на педали, детски коли на батерија, 

мотори, детски мотори, мотори на батерија  

кл. 28  детски играчки, лулашки, детски лулашки  

 

(210) TM  2013/115  (220) 13/02/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Imperial Tobacco TKS a.d./ Империал 

Тобако ТКС а.д. 

ul. 11 Oktomvri 125/ ул.11 Октомври бр.125, 

Skopje 1000/Скопје 1000, MK 

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591) бела, сива, сите нијанси на виолетова, 

сина 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; производи 

од тутун; цигари; пури; замена за тутун (за 

немедицинска и куративна употреба); кибрит и 

артикли за пушачи  

 

(210) TM  2013/120  (220) 15/02/2013 

(442) 30/06/2014 

(230) (300)  

(731) Ресторан „Дојрана" ДОО Скопје 

ул.„513" бр.22-б, MK 

(540)  

 

(591) светла и темна кафена 

(531) 26.01.14;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување хран и пијалоци; 

привремено сместување  

 

(210) TM  2013/121  (220) 15/02/2013 

(442) 30/06/2014 

(230) (300)  

(731) NBA Properties Inc. 
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Olympic Tower Bldg., 645 Fifth Avenue, New 

York. N.Y. 10022, US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

(531) 03.07.02;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  разонода и образовни услуги во смисла 

на телевизиски и радио програми во областа на 

кошарката и пренос во живо на кошаркарски 

игри и кошаркарски приредби; продукција и 

дистрибуција на радио и телевизиски шоу 

програми за кошаркарски игри, кошаркарски 

настани и програми од областа на кошарката; 

водење и организирање на кошаркарски школи и 

кампови, школи и кампови за тренери, школи и 

кампови за танцово-навивачки тимови и 

кошаркарска игра; услуги на разонода во смисла 

на лично појавување во костимирани маскоти 

или во танцов тим на кошаркарски игри и 

приредби, школи, кампови, промоции и други 

случувања во врска со кошарката, посебни 

настани и забави; услуги на клуб на 

обожаватели/ навивачи; услуги на разонода, 

особено оние што ги даваат веб страниците по 

пат на видео пренос на мултимедиумски 

содржини во својство на телевизиски најважни 

настани, интерактивни телевизиски најважни 

настани, видео снимки, снимање на видео 

пренос, интерактивен видео избор на најважни 

случувања, радио програма, најважни настани 

на радио и аудио снимање во областа на 

кошарката; давање вести и информации во 

смисла на статистика и други податоци во 

областа на кошарката; он-лајн игри што не може 

да се превземат, особено компјутерски игри, 

видео игри, интерактивни видео игри, акциски 

игри, аркадни игри, друштвени игри за возрасни 

и за деца, игри на плоча, сложувалки, тривиа 

игри; електронски издавачки сервиси, особено 

издавање на списанија, водичи, билтени, боенки 

и други распореди на натпревари по пат на 

Интернет, се во врска со кошарката; давање 

услуги на он-лајн компјутерски бази на податоци 

во областа на кошарката  

 

(210) TM  2013/124  (220) 18/02/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Винарска Визба,, Имако Вино'' Дооел 

ул.,, Ген. Михајло Апостолски'' бр. 34/5 2000 

Штип, МК, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

MAGNUM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалоци од овошје  

кл. 33  алкохолни пијалаци  

 

(210) TM  2013/125  (220) 18/02/2013 

(442) 30/06/2014 

(230) (300)  

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ТОТО-РЕНТ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје 

ул.Васил Главинов бр.12/ТЦЦ Плаза, 1000 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

(591) црна, жолта 

(531) 26.04.18;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 39  изнајмување автомобили  

 

(210) TM  2013/126  (220) 19/02/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) ДПТУТП Сугаре увоз-извоз ДООЕЛ 

Прилеп 

ул.Димче Антулески бр.66/5, Прилеп, MK 

(540)  

 

(591) сива, црна, жолта 

(531) 25.07.01;29.01.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги  

 

(210) TM  2013/127  (220) 19/02/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Company Baltika Breweries 

3,6th Verkhny pereulok, Saint - Petersburg 

194292, RU 

(740) АНТЕВСКИ ЗЛАТКО, адвокат  

Бул. Св. Климент Охридски 29, 4 кат, стан бр.20, 

1000 Скопје 

(540)  

ZATECKY GUS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво произведено со додавање на хмељ 

од Жатец (Република Чешка) и Жатец регионот; 

Безалкохолно пиво производено со додавање на 

хмељ од жатец (Република Чешка) и Жатец 

регионот  

 

(210) TM  2013/128  (220) 19/02/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) PepsiCo Inc. 

700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, 

US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(591) црвена, бела, сина 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риби, живена и дивеч; месни 

екстракти; конзервирани сушени и зготвени, 

печени, пржени овошје и зеленчук; желеа, 

џемови; јајца, млеко и млечни производи; масла 

и масти за јадење, преливи за салата, лименки  

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

саго замена за кафе; брашно и препарати 

направени од жито, леб, производи од тесто и 

слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок 

за пециво; сол, сенф; оцет, сосови (освен 

преливи за салати); мирудии; мраз за 

освежување  

 

(210) TM  2013/130  (220) 19/02/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) АТЛАНТИЦ ТРАДЕ СКОПЈЕ ДОО Скопје 

ул.Шар Планина бб, Скопје, Ѓорче Петров, MK 

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

(531) 05.03.13;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

фармацевтски преарати  

 

(210) TM  2013/131  (220) 20/02/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) ФАРМАГЕН увоз-извоз ДООЕЛ 

ул.29 Ноември 69/4, 100 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) темно и светло сино 

(531) 26.07.25;26.11.12;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели;  

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, вештачки 

екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, 

хируршки материјали за шиење  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

 

(210) TM  2013/132  (220) 22/02/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) ДТТУ СТАР РЕНТ А КАР ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

бул.Јане Сандански бр.65/17, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) темно и светло сина, црна и бела 

(531) 01.01.10;26.04.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  изнајмување на автомобили  

 

(210) TM  2013/133  (220) 21/02/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) PepsiCo, Inc. 

700 Anderson Hill Road, Purchase, N.Y. 10577, 

US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(591) црвена, жолта, златна, бела 

(531) 08.01.08;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

екстракти; конзервирани, смрзнати, сушени и 

зготвени овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца; млеко и млечни производи; масла 

и масти за јадење  
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(210) TM  2013/136  (220) 25/02/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги МОСКОВ-МС ДООЕЛ увоз-извоз 

с.Куклиш Струмица 

ул.Населено место без уличен систем бр.1-А, 

Куклиш, Струмица, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) бела, светло и темно сина 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи  

кл. 35  услуги за набавка за трети лица 

[купување производи и услуги за други фирми], 

откуп на производи  

кл. 39  амбалажирање, пакување и складирање 

стока, превезување  

 

(210) TM  2013/138  (220) 27/02/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) KT & G Corporation 

100 Pyong chon-dong, Daedeog-gu, Daejeon, 

KR 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

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

црна 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; тутун за 

шмркање; хартии за цигари и пури; лулиња за 

тутун, не се од благородни метали; филтери за 

цигари; табакери-кутии за цигари, не од 

благородни метали; ќесиња за тутун; запалки за 

цигари, не се од благородни метали; кибрити; 

чистачи за лулиња за тутун, пепелници за 

пушачи, не се од благородни метали; сечачи за 

пури  

 

(210) TM  2013/140  (220) 27/02/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 

СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

СВЕЖО НОВО 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезачки материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња, весници, списанија, 

часописи  

кл. 25  облека, обувки и капи, спортска облека, 

спортски обувки, спортска опрема  

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  
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кл. 35  рекламирање, водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи, 

маркетинг истражување, рекламни огласи, 

рекламни текстови  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава спортски 

и културни активности, објавување текстови, 

пишување текстови, радио емисии, тв емисии  

 

(210) TM  2013/143  (220) 26/02/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) PepsiCo, Inc. 

700 Anderson Hill Road, Purchase, N.Y. 10577, 

US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(531) 08.07.08;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

екстракти; конзервирани, смрзнати, сушени и 

зготвени овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца; млеко и млечни производи; масла 

и масти за јадење  

 

(210) TM  2013/144  (220) 28/02/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Друштво за промет и услуги ФОБАС 

КОМПАНИ ДОО 

Источна индустриска зона бб, Н.Маџари, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

LIRA 

(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 заби  

 

(210) TM  2013/145  (220) 01/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) S. C. Johnson & Son, Inc. 

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-

2236, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(591) жолта, црна 

(531) 01.15.03;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  свеќи; долги восочни свеќи; фитили  

кл. 5  препарати за уништување на пчевел и 

штетници; инсектициди; средства против молци; 

средства против инсекти; пестициди; фунгициди; 

хербициди; спирали и подлоги против комарци; 

препарати против бактерии и препарати за 

дезинфекција  

кл. 9  електрични единици за затоплување која 

топли разни видови на материјали со цел да 

разнесува инсектицид или средства против 

инсекти  

кл. 11  апарати за ослободување на инсектициди 

или средства против инсекти во околната 
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атмосфера; делови и додатоци за таквите 

апарати  

кл. 21  стапици и мамки за инсекти  

 

(210) TM  2013/146  (220) 01/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Валлант Јотов Емил 

ул.Волгоградска бр.12/2-2, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(531) 02.01.08;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; презентација на услуги 

преку комуникациски медиуми, рекламен 

материјал, пишување текстови  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; спортски 

и културни активности, обука (практична обука) 

[демонстрирање], обука за самоодбрана и 

фитнес, електронско издаваштво, натпревари 

(организирање натпревари) [образование или 

забава], објавување текстови, организирање и 

водење работилници [обука], организирање и 

водење семинари, практична обука 

[демонстрирање], рекреација (известување за 

рекреација), спортска опрема (изнајмување 

спортска опрема), услуги на клубови [забава или 

образование], физичко образование  

 

(210) TM  2013/147  (220) 04/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Dow Agro Sciences LLC (a Delaware 

limited liability company) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 

46268, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

CLINCHER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пестициди, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди и инсектициди  

 

(210) TM  2013/148  (220) 04/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Unilever N.V. 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

LIFT YOUR MOOD 

WITH RADOX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, течен сапун, гел за туширање и 

капење, пена за туширање и капење; 

парфимерија, мириси; козметика; есенцијални 

масла; лосиони за коса и препарати за нега на 

коса, шампон за коса; препарати за чистење и 

полирање на заби; немедицински соли, масла и 

други адитиви за употреба при капење и при 

туширање; тоалетни води, колонска вода; 

козметички креми, масти, пудри, лосиони, млека 

и масла за нега и чистење на кожата, телото, 

рацете или стапалата; дезодоранси, 

антиперспиранти за лична употреба; талк пудра 

за козметичка употреба; препарати за пред и 

после бричење, крема за бричење, мус за 

бричење, гел за бричење и пена за бричење; 

козметички препарати за потемнување на сонце, 

козметички препарати за заштита од сонце, 

козметички препрати против изгореници од 

сонце  

 

(210) TM  2013/159  (220) 05/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Dow Agro Sciences LLC (a Delaware 

limited liability company) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 

46268, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

ARYLEX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пестициди, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди и инсектициди  

 

(210) TM  2013/161  (220) 05/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.) 

No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken , JP 

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

NISMO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила за движење по копно, воздух, вода 

или шини; автомобили; електрични возила; 

вагони; теретни возила; комби (возила); возила 

за спортска употреба; моторни автобуси; 

рекреативни возила (РВ); спортски автомобили; 

тркачки автомобили; камиони; вилушкари; 

трактори вклучувајќи трактори за влечење; 

приколици и полу-приколици за возила; делови 

за возила за копно, воздух и вода; уреди за 

движење по копно, воздух или вода; машини за 

копнени возила; мотори за копнени возила; 

каросерија (костури) на возила: шасија за 

возила; преноси, за копнени возила; делови на 

пренос за копнени возила; осовински преноси за 

копнени возила; запчаници за копнени возила; 

кумплузи за копнени возила; осовини за возила; 

суспензиски амортизери за возила; 

амортизирачки пружини за возила; тркала за 

возила; гуми за тркала на возила; главчини на 

тркала за возила; лепливи гумени закрпи за 

поправка на внатрешни цевки на гуми 

(внатрешни гуми); кочници за возила; кочни 

плочки за автомобили; ветробрани; брисачи за 

возила; браници за возила; управувачи за 

возила (волани); сирени за возила; покажувачи 

на правец за возила; седишта во возила; 

сигурносни појаси за седишта во возила; 

наслони за глава за седишта во возила; 

сигнализатори за движење на возила на назад; 

уреди за заштита на возила од кражби; 

воздушни перници (сигурносни уреди за 

автомобили); огледала за гледање на назад 

(ретровизори); движечки дигалки на задниот дел 

на возила (делови на копнени возила); 

дополнителна опрема за возила; спојлери за 

возила; носачи на багаж за возила; блатобрани; 

ланци против лизгање; покривала за возила 

(вообличени); внатрешни облоги на возила 

(седишта); воздушни пумпи (дополнителна 

опрема на возила); носачи на скии на возила; 

запалки за автомобили; сигурносни седишта за 

деца; вселенски летала (специјални возила); 

авиони; хидро авиони; воздухоплови; колица; 

моторцикли; чамци; траекти; бродови; јахти; 

велосипеди; ѕвончиња за велосипеди; ланци за 

велосипеди; мотори за велосипеди; седишта на 

велосипеди; блатобрани на велосипеди  

 

(210) TM  2013/162  (220) 06/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) ANHUI HUALING AUTOMOBILE CO., LTD 

Maanshan Economic and Technological 

Development Zone, Anhui, CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(531) 24.15.13;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили; камиони; двоколки за 

пренесување стока; возила за мешање бетон; 

автомобилски шасии; капаци за моторни возила, 

погонски машини за копнени возила; мотори за 
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копнени возила; погонски механизми за копнени 

возила; автомобилски каросерии; менувачи за 

копнени возила; штитници од сонце за 

автомобили; автобуси; автомобилски гуми [гуми]; 

тапацири за возила  

 

(210) TM  2013/163  (220) 06/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Златевски Љубиша 

ул.Фазанерија 1/96, Долна Бањица, Гостивар, 

MK 

(540)  

 

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

(531) 24.07.03;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пиалоци  

 

(210) TM  2013/165  (220) 07/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 

45202, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(531) 19.07.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за чистење, полирање, триење 

и нагризување; сапуни; препарати за чистење, 

грижа и разубавување на прибор за јадење и 

садови, сапуни за домашна употреба; прашок за 

миење садови; детергенти за миење садови; 

препарати за миење садови; агенси за сушење 

за машини за миење садови; одмастувачи  

 

(210) TM  2013/166  (220) 07/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 
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изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 
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компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2013/167  (220) 07/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

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; 
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услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2013/168  (220) 06/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(300) 302012048119.1  06/09/2012  DE 

(731) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

FABBING 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување и рекламирање, водење 

комерцијални работи; комерцијална 

администрација; канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување 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  2013/169  (220) 07/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Интер Конекшн Груп 

ул.Тодор Паница 12/18, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) зелена, бела, црна 

(531) 05.03.14;27.05.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, парфимерија, етерични масла, 

лпзметички производи, лосиони за коса, 

препарати за нега на забите  

кл. 5  диететски супстанции што се користат во 

медицината  

кл. 29  масла и масти за јадење  

кл. 30  чај, мед, мирудии  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање, организирање патување  

 

(210) TM  2013/171  (220) 11/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје 

ул. Скупи бр.3А, 1000 Скопје, MK 
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(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

ЗА ЖИВОТОТ СЕ 

РАБОТИ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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 

копјутерски хардвер и софтвер  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни услуги; 

хигиенска нега и нега на убавината на луѓето 

или животните; услуги од областа на 

земјоделството, градинарството и шумарството  

 

(210) TM  2013/173  (220) 11/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Друштво за трговија и услуги 

АЛБАФОНЕ ДОО Скопје 

ул.11 Октомври бр.1 Т.Ц. Сити Галери, кат 2, 

локал 23, Скопје, MK 

(540)  

 

(591) бела, црвена, сива, црна 

(531) 03.13.01;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2013/174  (220) 11/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Друштво за трговија и услуги 

АЛБАФОНЕ ДОО Скопје 

ул.11 Октомври бр.1 Т.Ц. Сити Галери, кат 2, 

локал 23, Скопје, MK 

(540)  

 

(591) бела, црвена, сива, црна 

(531) 03.13.01;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2013/177  (220) 11/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Allison Transmission, Inc. 

One Allison Way, Indianapolis, Indiana 46222-

3271, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

ALLISON 

TRANSMISSION 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  течност за менувач  

кл. 7  поморски менувачи за примена на дизел 

мотори за службено, истражувачко, риболовско, 

и излетничко пловење; теренски механички и 

автоматски менувачи за багери и машини кои се 

користат во градежните, дрвосечачките, и 

нафтените индустрии  

кл. 12  менувачи за копнени возила и нивни 

делови  

кл. 37  услуги за одржување и поправка на 

автоматски менувачи за моторни копнени 

возила, теренски механички, и автоматски 

менувачи за рударски камиони за влечење, 

багери, градежни, дрвосечачки и нафтени 

примени, железнички вагони и шатл локомотиви, 

воени менувачи за оклопни верижни и колесни 

борбени возила, и поморски менувачи  
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(210) TM  2013/178  (220) 11/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Allison Transmission, Inc. 

One Allison Way, Indianapolis, Indiana 46222-

3271, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(531) 26.07.01;26.11.12;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  течност за менувач  

кл. 7  поморски менувачи за примена на дизел 

мотори за службено, истражувачко, риболовско, 

и излетничко пловење; теренски механички и 

автоматски менувачи за багери и машини кои се 

користат во градежните, дрвосечачките, и 

нафтените индустрии  

кл. 12  менувачи за копнени возила и нивни 

делови  

кл. 37  услуги за одржување и поправка на 

автоматски менувачи за моторни копнени 

возила, теренски механички, и автоматски 

менувачи за рударски камиони за влечење, 

багери, градежни, дрвосечачки и нафтени 

примени, железнички вагони и шатл локомотиви, 

воени менувачи за оклопни верижни и колесни 

борбени возила, и поморски менувачи  

 

(210) TM  2013/181  (220) 13/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(300) SM-M-201300011  31/01/2013  SM 

(731) Intel Corporation 

2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 

California, 95052-8119, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

LOOK INSIDE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери; рачни компјутери; 

миникомпјутери; компјутерски хардвер; 

интегрирани кола; мемории за интегрирани кола; 

чипови за интегрирани кола; компјутерски чип 

сетови; полупроводнички процесори; чипови за 

полупроводнички процесори; полупроводнички 

чипови; микропроцесори; печатени плочи (кола); 

печатени кола, имено интегрирани кола, 

печатени плочи (кола) и електрични плочи 

(кола); електрични плочи (кола); компјутерски 

матични плочи; компјутерски мемории; 

оперативни системи; микроконтролери; 

процесори на податоци; централни процесорски 

единици; полупроводнички мемориски уреди, 

имено, полупроводнички мемории и 

полупроводнички мемориски единици; 

софтверски програмабилни процесори; 

дигитални и оптички микропроцесори; 

компјутерски периферни уреди; видео плочи 

(кола); аудио плочи (кола); аудио-видео плочи 

(кола); видео графички акцелератори 

(забрзувачи); мултимедијални акцелератори 

(забрзувачи); видеопроцесорски плочи; мемории 

за податоци; електронски безбедносен апарат и 

набљудувачки/надгледувачки апарат, имено, 

компјутерски хардвер, компјутерски чипови и 

микропроцесори оптимизирани за електронски 

безбедносен надзор; алгоритамски софтверски 

програми за работа и контрола на компјутери; 

софтвер за компјутерски оперативен систем; 

компјутерски оперативни системи; компјутерски 

системски екстензии, алатки и услуги 

(употребливи вредности) во областа на 

апликативниот софтвер за поврзување на 

персонални компјутери, мрежи, 

телекомуникациски апарати и глобални 

компјутерски мрежни апликации; 

компјутеризирана телекомуникациска и 

вмрежувачка опрема која се состои од 

оперативен компјутерски софтвер; компјутерски 

хардвер и софтвер за подобрување и 

обезбедување на трансфер, пренос, прием, 
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обработка и дигитализација на аудио и видео 

графички информации во реално време; 

компјутерски фирмвер, имено софтвер за 

компјутерски оперативен систем, софтвер за 

компјутерски услуги (употребливи вредности) и 

други компјутерски софтвери кои се користат за 

одржување и работа на компјутерските системи; 

компјутерски инсталации; мемориски плочи; 

персонални дигитални асистенти; преносни и 

рачни електронски персонални организатори; 

уреди за складирање, имено, Jump дискови, 

Flash дискови и Thumb дискови; безбедносни 

системи за компјутерски хардвер и софтвер, 

имено, заштитни ѕидови (firewalls), хардвер за 

сервер за мрежен пристап за креирање и 

одржување на заштитни ѕидови, виртуелна 

приватна мрежа (VPN) оперативен софтвер за 

компјутерски хардвер и компјутерски сервер за 

креирање и одржување на заштитни ѕидови; 

софтвер за осигурување на безбедноста на 

компјутерските мрежи; софтвер за контрола и 

безбедност на пристап; компјутерски хардвер и 

софтвер за употреба при заштитување на 

компјутерските мрежи од кражба или 

оштетување на податоци од страна на 

неовластени корисници; компоненти за 

компјутери; плочи за компјутерски гласовни 

акцелератори (забрзувачи); плочи за 

компјутерски акцелератори (забрзувачи) на глас, 

податоци, слика и видео; флеш мемориски 

плочи и флеш мемориски катички; 

телекомуникациска опрема и компјутерски 

мрежи, имено процесирачки (обработувачки) и 

оперативни системи; телекомуникациски 

апарати и инструменти, имено, компјутерски 

рутери, хабови, сервери и прекинувачи; 

компјутерски хардвер и софтвер за развојот, 

одржување, и употреба на локални и глобални 

(wide area) компјутерски мрежи; сет-топ кутии; 

електронски контролни уреди за поврзување 

(интерфејс) и контрола на компјутери и глобални 

компјутерски и телекомуникациски мрежи со 

телевизиски и кабелски преноси и опрема; 

апарати за тестирање и програмирање на 

интегрирани кола; компјутерски периферни 

мемориски апарати и уреди; компјутерски 

сервери за фиксна функција; хардвер за 

компјутерско вмрежување; компјутерски хардвер 

и софтвер за креирање, олеснување, и 

управување на далечински пристап до и 

комуникација со локални (local area) мрежи 

(LANS), виртуелни приватни мрежи (VPN), 

глобални (wide area) мрежи (WANS),  и глобални 

компјутерски мрежи; оперативен софтвер за 

рутер, прекинувач, хаб и сервер; компјутерски 

софтвер и хардвер за употреба во 

обезбедување пристап на повеќе корисници до 

глобалната компјутерска информациска мрежа 

за пребарување, откривање, пренесување, 

манипулирање и ширење на широк спектар на 

информации; компјутерски софтверски алатки за 

олеснување на софтверски апликации на трети 

лица; компјутерски хардвер и софтвер за 

безжични мрежни комуникации; електронски 

изданија, кои можат да се превземат 

(downloadable), во вид на билтени, книги, 

списанија, веници, брошури и бели книги во 

областа на електрониката, полупроводниците, 

интегрираните електронски апарати и уреди, 

компјутери, телекомуникации, забава, 

телефонија, и жична и безжична 

телекомуникација; структурни делови и фитинзи 

за сите гореспоменати производи; упатства со 

инструкции кои се продаваат како единица со 

гореспоменатите производи и електронски 

упатства со инструкции кои можат да се 

превземат (downloadable) од глобална 

компјутерска мрежа; апарати и инструменти: 

научни, поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за мерење, за 

вагање, за сигнализација, за проверка 

(контрола), за спасување и настава; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

транформирање, акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрична енергија; апарати 

за снимање, пренос или репродукција на звук и 

слики; магнетни носачи на податоци, дискови за 

снимање; компакт дискови, ДВД-а и други 

дигитални медиуми за снимање; механизми за 

апарати што работат (се активираат) со монети 

или жетони; регистар каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци, компјутери; 

компјутерски софтвер; апарати за гаснење на 

пожари.  
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кл. 41  услуги за обука во областа на мрежите, 

дизајн на мрежен систем, работа на мрежа, 

мрежно одржување, мрежно тестирање, мрежни 

протоколи, мрежно управување, мрежно 

инжињерство, компјутери, софтвер, 

микропроцесори и информатичка технологија; 

услуги за забава, имено приредување изложби 

за компјутерски игри, обезбедување онлајн 

компјутерски игри, и организирање на спортски и 

културни настани во заедницата; обезбедување 

онлајн изданија во вид на списанија, билтени, 

весници, книги и брошури во областа на 

фотографијата, обработка на графика (слики) и 

поврзани производи и услуги; образовни услуги, 

имено, обезбедување на семинари, курсеви и 

туторијални сесии во областа на дигиталната 

обработка на графика (слики) преку глобални 

компјутерски мрежи; обезбедување на онлајн 

база на податоци за дигитални слики за 

употреба од страна на потрошувачите; 

обезбедување на онлајн библиотека на 

дигитални слики кои може да се споделуваат од 

страна на корисниците; библиотечни услуги за 

фотографии и слики; компјутеризирани онлајн 

образовни услуги, имено, обезбедување на 

часови, семинари, туторијални сесии, 

конференции и работилници во областа на 

компјутерите, компјутерски хардвер, 

микропроцесори, софтверски и компјутерски 

мрежи; компјутеризирани онлајн услуги за обука 

во областа на компјутерите, компјутерски 

хардвер, микропроцесори, софтверски и 

компјутерски мрежи; образовни услуги, имено, 

обезбедување на интерактивни туторијални 

сесии и курсеви во вид на како-да (how-to) 

водичи, совети и техники, стручни упатства и 

совети, сите поврзани со купување, употреба, 

грижа, одржување, поддршка, надградба, 

ажурирање и конфигурирање на компјутерски 

хардвер, компјутерски софтвер, компјутерски 

мрежи, телеконференциски и комуникациски 

производи и услуги; образовни услуги, имено, 

водење часови, семинари, конференции и онлајн 

образовни форуми во областа на компјутерската 

и софтверска употреба, навигација низ глобални 

компјутерски мрежи, компјутерска наука и 

технологија, компјутерски менаџмент, и 

дистрибуција на наставни материјали во врска 

со истите; развој и ширење на образовни 

материјали наменети за зголемување на 

технолошката писменост на учениците; услуги за 

обука за мрежен хардвер и софтвер; услуги за 

обука во областа на онлајн бизнис решенија; 

образование; обезбедување на обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 42  услуги за управување со компјутерски 

мрежи, имено, следење на мрежните системи за 

технички цели; хостирање на дигитална 

содржина на интернет; услуги за следење на 

компјутерски мрежи, имено, обезбедување на 

информации за работата на компјутерските 

мрежи; прилагодување на веб софтвер, и 

компјутерски кориснички интерфејс дизајн за 

другите; консултантски услуги во областа на 

компјутерите и безжичното компјутерство; 

обезбедување на привремена употреба на 

софтвер, кој не може да се превземе, за 

подобрување и обезбедување на трансфер, 

пренос, прием, обработка и дигитализација на 

аудио и видео графички информации во реално 

време; обезбедување на привремена употреба 

на софтвер, кој не може да се превземе, за 

обработка, складирање (чување), откривање 

(пронаоѓање), пренесување, прикажување, влез 

(внесување), излез, компресирање, 

декомпресија, менување, емитување и печатење 

на податоци; обезбедување на привремена 

употреба на софтвер, кој не може да се 

превземе, за осигурвање на безбедноста на 

компјутерските мрежи, за контрола и безбедност 

на пристапот, и за употреба при заштитување на 

компјутерските мрежи од кражба или 

оштетување на податоци од страна на 

неовластени корисници; обезбедување на 

привремена употреба на софтвер, кој не може 

да се превземе, за развој, одржување и 

употреба на локални и глобални (wide area) 

компјутерски мрежи; обезбедување на 

привремена употреба на софтвер, кој не може 

да се превземе, за прием, приказ, и употреба на 

емитувани сигнали на видео, аудио, и дигитални 

податоци; обезбедување на привремена 

употреба на софтвер, кој не може да се 

превземе, за креирање, олеснување, и 
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управување со далечински пристап до и 

комуникација со локални (LAN) мрежи, 

виртуелни приватни мрежи (VPN), глобални 

(wide area) мрежи (WANS) и глобални 

компјутерски мрежи; обезбедување на 

привремена употреба на софтвер, кој не може 

да се превземе, за употреба при обезбедување 

пристап на повеќе корисници до глобалната 

компјутерска информациска мрежа за 

пребарување, откривање, пренесување, 

манипулирање и ширење на широк спектар на 

информации; обезбедување на привремена 

употреба на софтверски алатки, кои не можат да 

се превземат, за олеснување на софтверските 

апликации на трети лица; обезбедување на 

привремена употреба на софтвер, кој не може 

да се превземе, за безжични мрежни 

комуникации; услуги за развој и проектирање на 

компјутерски софтвер и хардвер по нарачка како 

и консултантски услуги; дизајнирање и 

развивање на стандарди за други во дизајнот и 

имплементацијата на компјутерската 

софтверска, компјутерската хардверска и 

телекомуникациска опрема; обезбедување на 

клиентите и техничарите со информации 

поврзани со управување на компјутерски 

проекти; научни и технолошки услуги и 

истражување и дизајн поврзани со истите; 

индустриски аналитички и истражувачки услуги; 

проекрирање (дизајнирање) на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2013/182  (220) 13/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(300) SM-M-201300013  01/02/2013  SM 

(731) Intel Corporation 

2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 

California, 95052-8119, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(531) 26.02.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери; рачни компјутери; 

миникомпјутери; компјутерски хардвер; 

интегрирани кола; мемории за интегрирани кола; 

чипови за интегрирани кола; компјутерски чип 

сетови; полупроводнички процесори; чипови за 

полупроводнички процесори; полупроводнички 

чипови; микропроцесори; печатени плочи (кола); 

печатени кола, имено интегрирани кола, 

печатени плочи (кола) и електрични плочи 

(кола); електрични плочи (кола); компјутерски 

матични плочи; компјутерски мемории; 

оперативни системи; микроконтролери; 

процесори на податоци; централни процесорски 

единици; полупроводнички мемориски уреди, 

имено, полупроводнички мемории и 

полупроводнички мемориски единици; 

софтверски програмабилни процесори; 

дигитални и оптички микропроцесори; 

компјутерски периферни уреди; видео плочи 

(кола); аудио плочи (кола); аудио-видео плочи 

(кола); видео графички акцелератори 

(забрзувачи); мултимедијални акцелератори 

(забрзувачи); видеопроцесорски плочи; мемории 

за податоци; електронски безбедносен апарат и 

набљудувачки/надгледувачки апарат, имено, 

компјутерски хардвер, компјутерски чипови и 

микропроцесори оптимизирани за електронски 

безбедносен надзор; алгоритамски софтверски 

програми за работа и контрола на компјутери; 

софтвер за компјутерски оперативен систем; 

компјутерски оперативни системи; компјутерски 

системски екстензии, алатки и услуги 

(употребливи вредности) во областа на 

апликативниот софтвер за поврзување на 
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персонални компјутери, мрежи, 

телекомуникациски апарати и глобални 

компјутерски мрежни апликации; 

компјутеризирана телекомуникациска и 

вмрежувачка опрема која се состои од 

оперативен компјутерски софтвер; компјутерски 

хардвер и софтвер за подобрување и 

обезбедување на трансфер, пренос, прием, 

обработка и дигитализација на аудио и видео 

графички информации во реално време; 

компјутерски фирмвер, имено софтвер за 

компјутерски оперативен систем, софтвер за 

компјутерски услуги (употребливи вредности) и 

други компјутерски софтвери кои се користат за 

одржување и работа на компјутерските системи; 

компјутерски инсталации; мемориски плочи; 

персонални дигитални асистенти; преносни и 

рачни електронски персонални организатори; 

уреди за складирање, имено, Jump дискови, 

Flash дискови и Thumb дискови; безбедносни 

системи за компјутерски хардвер и софтвер, 

имено, заштитни ѕидови (firewalls), хардвер за 

сервер за мрежен пристап за креирање и 

одржување на заштитни ѕидови, виртуелна 

приватна мрежа (VPN) оперативен софтвер за 

компјутерски хардвер и компјутерски сервер за 

креирање и одржување на заштитни ѕидови; 

софтвер за осигурување на безбедноста на 

компјутерските мрежи; софтвер за контрола и 

безбедност на пристап; компјутерски хардвер и 

софтвер за употреба при заштитување на 

компјутерските мрежи од кражба или 

оштетување на податоци од страна на 

неовластени корисници; компоненти за 

компјутери; плочи за компјутерски гласовни 

акцелератори (забрзувачи); плочи за 

компјутерски акцелератори (забрзувачи) на глас, 

податоци, слика и видео; флеш мемориски 

плочи и флеш мемориски катички; 

телекомуникациска опрема и компјутерски 

мрежи, имено процесирачки (обработувачки) и 

оперативни системи; телекомуникациски 

апарати и инструменти, имено, компјутерски 

рутери, хабови, сервери и прекинувачи; 

компјутерски хардвер и софтвер за развојот, 

одржување, и употреба на локални и глобални 

(wide area) компјутерски мрежи; сет-топ кутии; 

електронски контролни уреди за поврзување 

(интерфејс) и контрола на компјутери и глобални 

компјутерски и телекомуникациски мрежи со 

телевизиски и кабелски преноси и опрема; 

апарати за тестирање и програмирање на 

интегрирани кола; компјутерски периферни 

мемориски апарати и уреди; компјутерски 

сервери за фиксна функција; хардвер за 

компјутерско вмрежување; компјутерски хардвер 

и софтвер за креирање, олеснување, и 

управување на далечински пристап до и 

комуникација со локални (local area) мрежи 

(LAN), виртуелни приватни мрежи (VPN), 

глобални (wide area) мрежи (WAN),  и глобални 

компјутерски мрежи; оперативен софтвер за 

рутер, прекинувач, хаб и сервер; компјутерски 

софтвер и хардвер за употреба во 

обезбедување пристап на повеќе корисници до 

глобалната компјутерска информациска мрежа 

за пребарување, откривање, пренесување, 

манипулирање и ширење на широк спектар на 

информации; компјутерски софтверски алатки за 

олеснување на софтверски апликации на трети 

лица; компјутерски хардвер и софтвер за 

безжични мрежни комуникации; електронски 

изданија, кои можат да се превземат 

(downloadable), во вид на билтени, книги, 

списанија, весници, брошури и бели книги во 

областа на електрониката, полупроводниците, 

интегрираните електронски апарати и уреди, 

компјутери, телекомуникации, забава, 

телефонија, и жична и безжична 

телекомуникација; структурни делови и фитинзи 

за сите гореспоменати производи; упатства со 

инструкции кои се продаваат како единица со 

гореспоменатите производи и електронски 

упатства со инструкции кои можат да се 

превземат (downloadable) од глобална 

компјутерска мрежа; апарати и инструменти: 

научни, поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за мерење, за 

вагање, за сигнализација, за проверка 

(контрола), за спасување и настава; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

транформирање, акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрична енергија; апарати 

за снимање, пренос или репродукција на звук и 
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слики; магнетни носачи на податоци, дискови за 

снимање; компакт дискови, ДВД-а и други 

дигитални медиуми за снимање; механизми за 

апарати што работат (се активираат) со монети 

или жетони; регистар каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци, компјутери; 

компјутерски софтвер; апарати за гаснење на 

пожари  

кл. 41  услуги за обука во областа на мрежите, 

дизајн на мрежен систем, работа на мрежа, 

мрежно одржување, мрежно тестирање, мрежни 

протоколи, мрежно управување, мрежно 

инжињерство, компјутери, софтвер, 

микропроцесори и информатичка технологија; 

услуги за забава, имено приредување изложби 

за компјутерски игри, обезбедување онлајн 

компјутерски игри, и организирање на спортски и 

културни настани во заедницата; обезбедување 

онлајн изданија во вид на списанија, билтени, 

весници, книги и брошури во областа на 

фотографијата, обработка на графика (слики) и 

поврзани производи и услуги; образовни услуги, 

имено, обезбедување на семинари, курсеви и 

туторијални сесии во областа на дигиталната 

обработка на графика (слики) преку глобални 

компјутерски мрежи; обезбедување на онлајн 

база на податоци за дигитални слики за 

употреба од страна на потрошувачите; 

обезбедување на онлајн библиотека на 

дигитални слики кои може да се споделуваат од 

страна на корисниците; библиотечни услуги за 

фотографии и слики; компјутеризирани онлајн 

образовни услуги, имено, обезбедување на 

часови, семинари, туторијални сесии, 

конференции и работилници во областа на 

компјутерите, компјутерски хардвер, 

микропроцесори, софтверски и компјутерски 

мрежи; компјутеризирани онлајн услуги за обука 

во областа на компјутерите, компјутерски 

хардвер, микропроцесори, софтверски и 

компјутерски мрежи; образовни услуги, имено, 

обезбедување на интерактивни туторијални 

сесии и курсеви во вид на како-да (how-to) 

водичи, совети и техники, стручни упатства и 

совети, сите поврзани со купување, употреба, 

грижа, одржување, поддршка, надградба, 

ажурирање и конфигурирање на компјутерски 

хардвер, компјутерски софтвер, компјутерски 

мрежи, телеконференциски и комуникациски 

производи и услуги; образовни услуги, имено, 

водење часови, семинари, конференции и онлајн 

образовни форуми во областа на компјутерската 

и софтверска употреба, навигација низ глобални 

компјутерски мрежи, компјутерска наука и 

технологија, компјутерски менаџмент, и 

дистрибуција на наставни материјали во врска 

со истите; развој и ширење на образовни 

материјали наменети за зголемување на 

технолошката писменост на учениците; услуги за 

обука за мрежен хардвер и софтвер; услуги за 

обука во областа на онлајн бизнис решенија; 

образование; обезбедување на обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 42  услуги за управување со компјутерски 

мрежи, имено, следење на мрежните системи за 

технички цели; хостирање на дигитална 

содржина на интернет; услуги за следење на 

компјутерски мрежи, имено, обезбедување на 

информации за работата на компјутерските 

мрежи; прилагодување на веб софтвер, и 

компјутерски кориснички интерфејс дизајн за 

другите; консултантски услуги во областа на 

компјутерите и безжичното компјутерство; 

обезбедување на привремена употреба на 

софтвер, кој не може да се превземе, за 

подобрување и обезбедување на трансфер, 

пренос, прием, обработка и дигитализација на 

аудио и видео графички информации во реално 

време; обезбедување на привремена употреба 

на софтвер, кој не може да се превземе, за 

обработка, складирање (чување), откривање 

(пронаоѓање), пренесување, прикажување, влез 

(внесување), излез, компресирање, 

декомпресија, менување, емитување и печатење 

на податоци; обезбедување на привремена 

употреба на софтвер, кој не може да се 

превземе, за осигурување на безбедноста на 

компјутерските мрежи, за контрола и безбедност 

на пристапот, и за употреба при заштитување на 

компјутерските мрежи од кражба или 

оштетување на податоци од страна на 

неовластени корисници; обезбедување на 

привремена употреба на софтвер, кој не може 

да се превземе, за развој, одржување и 
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употреба на локални и глобални (wide area) 

компјутерски мрежи; обезбедување на 

привремена употреба на софтвер, кој не може 

да се превземе, за прием, приказ, и употреба на 

емитувани сигнали на видео, аудио, и дигитални 

податоци; обезбедување на привремена 

употреба на софтвер, кој не може да се 

превземе, за креирање, олеснување, и 

управување со далечински пристап до и 

комуникација со локални (LAN) мрежи, 

виртуелни приватни мрежи (VPN), глобални 

(wide area) мрежи (WAN) и глобални 

компјутерски мрежи; обезбедување на 

привремена употреба на софтвер, кој не може 

да се превземе, за употреба при обезбедување 

пристап на повеќе корисници до глобалната 

компјутерска информациска мрежа за 

пребарување, откривање, пренесување, 

манипулирање и ширење на широк спектар на 

информации; обезбедување на привремена 

употреба на софтверски алатки, кои не можат да 

се превземат, за олеснување на софтверските 

апликации на трети лица; обезбедување на 

привремена употреба на софтвер, кој не може 

да се превземе, за безжични мрежни 

комуникации; услуги за развој и проектирање на 

компјутерски софтвер и хардвер по нарачка како 

и консултантски услуги; дизајнирање и 

развивање на стандарди за други во дизајнот и 

имплементацијата на компјутерската 

софтверска, компјутерската хардверска и 

телекомуникациска опрема; обезбедување на 

клиентите и техничарите со информации 

поврзани со управување на компјутерски 

проекти; научни и технолошки услуги и 

истражување и дизајн поврзани со истите; 

индустриски аналитички и истражувачки услуги; 

проектирање (дизајнирање) на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2013/184  (220) 14/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Societa Italo Britannica L. Manetti- H. 

Roberts & C.p.A. 

Via Pellicceria, 8 Firenze, IT 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

Скопје 

(540)  

SANOGYL 

(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. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината или ветеринарството, храна за 

бебиња, диететски додатоци за луѓе и животни, 

фластери, материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, вештачки 

екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, 

хируршки материјали за шиење  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови за 

домаќинството, чешли и сунѓери, 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  2013/185  (220) 14/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Друштво за промет и услуги Д.С. 

ДИЗАЈН ИДЕАЛ ДООЕЛ Скопје 

ул.Штросмаерова бр.20, 1000 Скопје, MK 
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(740) Ивана Шујица  

ул.Ангел Димовски бр.8/1-20, 1000 Скопје 

(540)  

 

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

светло сина, темно сина, бела 

(531) 02.01.23;06.19.01;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  свежо овошје и зеленчук  

кл. 32  минерална и сода-вода и други 

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и 

овошни сокови  

 

(210) TM  2013/186  (220) 14/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) InterContinental Hotels Group PLC 

Broadwater Park, North Orbital Road, Denham 

Buckinghamshire UB9 5HR, GB 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

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

(540)  

IHG 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги за потикнувачи програми за 

потреби на купувачите; услуги на програмирање 

за надградување на лојалност; услуги за 

обезбедување погодности за/на деловни 

состаноци; консалтинг услуги во врска со 

хотелски менаџмент и хотелски франшизинг; 

услуги  на хотелски менаџмент за потреби на 

други  

кл. 43  услуги на хотели; услуги на барови и 

ресторани; услуги на коктел салони и ноќни 

барови; кетеринг услуги за обезбедување храна 

и пијалоци; услуги на обезбедување и грижа во 

врска со потреби и функционирање на 

конференции, состаноци, изложби и други 

настани; услуги на резервирање патувања и 

сместувања  

 

(210) TM  2013/188  (220) 15/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) ТД ПАНТЕР ФАКС ДООЕЛ Скопје 

ул.Живко Чинго бр. 4, MK 

(540)  

 

(591) црна, розева и циклама 

(531) 26.04.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели, 

диететски супстанции што се користат во 

медцината; храна за бебиња; фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

на заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2013/189  (220) 18/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) АСКОТ ЛИМИТЕД ДОО Скопје 

ул.Франц Месеснел бр.2, MK 

(540)  

 

(591) бордо, црвено, портокалово, жолто, 

зелено, сино, тегет 

(531) 26.04.24;29.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машинскки алати; мотори и 

погонски машини (освен за копнени возила); 

машински елементи за спојување и пренос 
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(освен за копнени возила); земјоделски направи 

(кои не се рачни); инкубатори за јаца  

кл. 12  возила; апарати за движење по земја, 

воздух или вода  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со нив; 

индустриски анализи и истражувачки услуги; 

изработка и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер  

 

(210) TM  2013/190  (220) 18/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) АСКОТ ЛИМИТЕД ДОО Скопје 

ул.Франц Месеснел бр.2, MK 

(540)  

 

(591) црвена, жолта, портокалова, сина, зелена, 

тегет, бордо 

(531) 26.04.24;29.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со нив; 

индустриски анализи и истражувачки услуги; 

изработка и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер  

 

(210) TM  2013/191  (220) 18/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Symantec Corporation (Delaware 

corporation) 

350 Ellis Street, Mountain View, California 

94043, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(531) 26.01.16;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски антивирус софтвер; 

компјутерски софтвер за обезбедување софтвер 

за детектирање упад; софтвер за интернет 

безбедност; софтвер за безбедност на 

претпријатија; огнен ѕид (fire wall) софтвер; 

софтвер за контрола на приватност; софтвер за 

филтрирање содржина; софтвер за клонирање, 

имено, софтвер за клонирање компутерски 

тврди дискови, софтвер за клонирање 

компутерски оперативни системи, софтвер за 

клонирање датотеки, софтвер за 

реконфигурирање персонални компјутери; 

компјутерски софтвер за креирање виртуелна 

приватна мрежа; компјутерски софтвер и 

превземачки компјутерски софтвер, имено, 

услужен софтвер; компјутерски услужен софтвер 

за отстранување компјутерски апликации и 

софтвер; услужен софтвер за олеснување на 

користењето на компјутерот на оддалечени 

локации и за олеснување на комуникацијата 

помеѓу мобилни корисници преку мрежи; 

компјутерски софтвер, имено, посредувачки 

софтвер за поврзување клиент апликации и бази 

на податоци кои се вмрежени или базирани на 

главен компјутер; компјутерски софтвер и 

компјутерски софтвер што се превзема за 

употреба во ажурирање на друг компјутерски 

софвер; компјутерски софтвер за употреба во 

мрежни апликации; компјутерски софтвер за 

праќање и примање факс трансмисии од 

компјутери; компјутерски софтвер за поврзување 

и управување оддалечени компутери, за 

сихронизација на датотеки преку е-маил, за 

обезбедување безбедност до корисници на 

оддалечени компјутери, за имплементирање 

компјутерски, софтверски и мрежни безбедносни 

мерки за корисници на оддалечени компјутери; 

компјутерски софтвер за управување со 
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датотеки и трансфер; компјутерски софтвер за 

работење од дома, имено, за поврзување до и 

употреба на оддалечена компјутерска мрежа, 

оддалечен компјутер и мобилни уреди; 

компјутерски софтвер за употреба со домашна 

или оддалечена канцеларија за поврзување 

компјутерски мрежни корисници до глобални 

мрежи; компјутерски софтвер и бази на податоци 

за употреба во дијагностика, поправка и 

конфигурација на компјутери, компјутерски 

софтвер и компјутерски периферии; 

компјутерски хардвер, компјутерски хардверски 

уреди кои обезбедуваат огнен ѕид (fire wall), 

филтрирање содржини, алармирање упад, 

заштита од вируси, виртуално приватно 

вмрежување и други безбедносни функции; 

компјутерски програми за апликации за 

комуникација со податоци, и за енкрипција и 

автентикација на електронски информации; 

компјутерски софтвер; компјутерски софтвер од 

областа на криптографска мрежна безбедност и 

функции за безбедност на податоци; 

компјутерски софтвер за интеграција на 

информациска логика и податоци помеѓу 

компјутерски мрежи; компјутерски софтвер за 

автоматизирање процес за автентикација на 

идентитет користејќи постоечки бази на 

податоци во врска со издавање и управување на 

дигитални сертификати што се користат за 

автентикација или енкрипција на дигитални 

комуникации, или автентикација на дигитален 

потпис во електронска трансакција или 

комуникација, преку интернет и други 

компјутерски мрежи; компјутерски софтвер, 

имено, енкрипциски софтвер за овозможување 

безбеден пренос на дигитални информации, 

имено, доверливи, финансиски и информации на 

кредитни картички преку интернет, како и преку 

други начини на комуникација помеѓу сметачки 

уреди; компјутерски софтвер за интегрирање 

управувани безбедносни услуги, имено, услуги 

за јавен инфраструктурен клуч (PKI), издавање 

дигитален сертификат, верификација, 

управување и софтверска интеграција во 

претпријатија, со постоечки комуникациски 

мрежи, софтвер и сервиси; компјутерски 

софтвер за употреба во анализа и известувања 

од записникот на огнениот ѕид (fire wall); 

компјутерска софтверска платформа за 

спојување интернет и телефонски услуги и 

овозможување на корисниците побрзо да 

комуницираат и извршуваат бизнис низ повеќе 

мрежи преку телефони со жичана линија, 

мобилни телефони, персонални компјутери, ПДА 

и други персонални електронски уреди; 

компјутерска софтверска платформа за 

обезбедување побрза интернет конекција, 

резолуција на вебстрана и е-маил доставувања; 

компјутерски софтвер за безбедност на 

идентитет; компјутерски софтвер за безбедност 

при автентикација и управување со информации 

на идентитет; компјутерски софтвер за пристап 

до дигитални информации и податоци; 

компјутерски софтвер за откривање измама со 

идентитет; компјутерски софтвер и фирмвер за 

управување, пренос, и складирање податоци и 

информации; компјутерски софтвер за употреба 

во вмрежување компјутери; компјутерски 

софтвер за употреба во компјутерска емулација; 

компјутерски софтвер за употреба во 

управување електронска пошта; компјутерски 

софтвер за употреба во управување гласовна 

пошта и гласовни пораки; компјутерски софтвер 

за употреба во управување на бази на податоци; 

компјутерски софтвер за употреба во компјутери 

за набљудување за безбедносни намери; 

компјутерски софтвер за употреба со 

компјутерски сервери за контолирање и 

управување серверски апликации; софтвер за 

компјутерска телефонија; компјутерски софтвер 

за употреба во пристапување на бази на 

податоци; превземачки електронски публикации 

од областа на упатства, бели хартии, статии, и 

технички документациски упатства од областа 

на компјутерски хардвер и софтвер, дигитални 

телекомуникации, потрошувачка електроника, и 

информатички технологии; компјутерски 

периферии за мрежна и интернет безбедност на 

податоци мрежна и системска заштита, и 

складирање; превземачки електронски 

публикации од областа на препораки, упатства и 

страници со податоци за употреба  со 

компјутерски софтвер, хардвер, перифиерии и 

фирмвер и превземачки електронски публикации 
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од областа на блогови, образовни материјали, 

билтени, магазини, весници, книги, памфлети од 

областа на компјутерски софтвер и компјутерска 

и онлајн безбедност  

кл. 16  компјутерски кориснички упатства од 

областа на компјутери, компјутерски хардвер, 

компјутерски софтвер, компјутерски периферии, 

компјутерска безбедност, компјутерски услуги, и 

компјутерски мрежи; печатени работи и 

публикации, имено, книги, магазини, билтени, 

работни книги, брзи прирачници, технички 

референтни упатства и конференциски 

материјали од областа на компјутери, 

компјутерски хардвер, компјутерски софтвер, 

копмјутерски периферии и компјутерски мрежи; 

налепници и холографски налепници  

кл. 38  обезбедување онлајн форуми за пренос 

на пораки помеѓу компјутерски корисници во 

врска со компјутери, компјутерски хардвер, 

компјутерски софтвер, компјутерски периферии, 

компјутерски системи, компјутерски мрежи, 

опрема поврзана со компјутери, компјутерска 

безбедност, информатичка технологија, 

технологија за електронска трговија и 

технологија на глобална компјутерска мрежа, 

мобилни сметачи, комуникациски мрежи и уреди, 

и телекомуникакциска опрема и уреди; 

обезбедување онлајн соби за разговори за 

пренос на пораки помеѓу компјутерски корисници 

во врска со компјутери, компјутерски хардвер, 

компјутерски софтвер, компјутерски периферии, 

компјутерски системи, компјутерски мрежи, 

опрема поврзана со компјутери, компјутерска 

безбедност, информатичка технологија, 

техонологија за електронска трговија и 

технологија на глобална компјутерска мрежа, 

мобилни сметачи, комуникациски мрежи и уреди, 

и телекомуникакциска опрема и уреди; пренос на 

антивирусно скенирање и други мрежни 

безбедносни софтвери преку глобална 

компјутерска мрежа и електронски пренос на 

комуникација за електронска пошта и податоци 

што вклучуваат енкрипција и декрипција преку 

управување и филтрирање на пошта пратена 

преку глобална компјутерска мрежа; 

информации и консултации поврзано со 

горенаведените услуги  

кл. 42  услуги за техничка подршка, имено, 

решавање на компјутерски хардверски и 

софтверски проблеми; услуги за инсталација на 

компјутерски софтвер; компјутерско 

програмирање; дизајнирање компјутерски 

софтвер за други; техничка консултација од 

областа на инсталација и одржување на 

компјутерски софтвер; известувања и достава на 

софтверски надоградби; обезбедување 

автентикација на идентитет; издавање и 

управување на дигитални сертификати за 

автентикација или енкрипција на дигитална 

комуникација, или автентикација на дигитален 

потпис во електронска трансакција или 

комуникација, преку интернет и друга 

компјутерска мрежа и обезбедување техничка и 

корисничка подршка во врска со наведеното; 

услуги за развој, дизајн, имплементација, 

тестирање, анализа, и консултација од областа 

на безбедност, пристап, авторизација, 

автентикациска енкрипција, и идентификациски 

системи за компјутери, компјутерски хардвер и 

компјутерски мрежи; развој, интеграција и 

операции на компјутерски системи да подржат 

издавање и управување на дигитални 

сертификати; креирање и имплементирање 

процедури и практики за издавање и управување 

на дигитални сертификати; услуги поврзани со 

компјутери, имено, управувани компјутерски 

мрежи и интернет безбедносни услуги, имено, 

верификација на јавен инфраструктурен клуч 

(PKI), автентикација, дистрибуција и 

управување, издавање на дигитални 

сертификати, верификација и управување, и 

софтверска интеграција во претпријатија; 

компјутерски услуги, имено, обезбедување 

пребарувачи за добивање податоци на глобална 

копмјутерска мрежа; компјутерски консултации 

во врска со компјутерски мрежи и интерни 

компјутерски мрежи, услуги за безбедност на 

компјутерски мрежи и интерни компјутерски 

мрежи, имено, инсталација, дизајн и 

прилагодување на интернет и мрежен огнен ѕид 

(fire wall) софтвер за други; компјутерски 

консултациски услуги од областа на 

безбедносна интеграција, мрежна безбедност, 

мрежна архитектура, енкрипциска технологија, и 
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компјутерска безбедност; безбедносна 

верификација на компјутерски мрежни огнени 

ѕидови (fire walls), сервери и други мрежни уреди 

од неавторизиран пристап, имено, анализирање 

ранливост на глобална компјутерска 

информатичка мрежа и интерна компјутерска 

мрежа; консултациски услуги за компјутерски 

софтвер за развој на софтверски апликации; 

дизајнирање и програмирање компјутерски 

контролирани комуникациски системи; 

обезбедување услуги за пристап, собирање, 

складирање, конверзија, пребарување и 

доставување податоци; услуги за виртуелни 

приватни мрежи; хостирање апликации; веб 

хостирање; и услуги за "клуч на рака" (turnkey) 

системи за е-трговија; компјутерски услуги, 

имено обезбедување компјутерска софтверска 

платформа која ги поврзува интернетот и 

телефонските услуги и овозможува корисниците 

побрзо да комуницираат и извршуваат бизнис 

низ повеќе мрежи преку телефони со жичана 

линија, мобилни телефони, персонални 

компјутери, ПДА и други персонални 

електронски уреди; обезбедување компјутерска 

софтверска платформа која обезбедува побрзи 

интернет конекции, резолуција на вебстрана и е-

маил доставувања; услуги кои подржуваат 

внесување, форматирање, дистрибуција, 

превод, и посредување на дигитална содржина 

за дистрибуција преку мрежи; услуги за именици, 

пронаоѓање и информации поврзани со 

идентификација на радиофрекфенција (RFID) и 

мрежа за електронски кодови на производи 

(EPC); добавувач на апликациски услуги (ASP) 

што вклучува софтвер за наплатување и односи 

со потрошувачот за безжични добавувачи на 

услуги; услуги за автомација и собирање на 

податоци користејќи сопствен софтвер за да 

процени, анализира, и собира услужни податоци 

од носачи на комуникации; конверзија на 

податоци од компјутерски програмски податоци 

или информации од носачи на комуникации; 

добавувач на апликациски услуги (ASP), имено, 

хостирање компјутерски софтверски апликации 

за други; повеќе-платформска конверзија на 

дигитална содржина во други форми на 

дигитална содржина за дистрибуција преку 

мрежи; обезбедување привремено користење на 

онлајн, не-превземачки софтвер за складирање, 

управување, следење и анализирање податоци 

од областа на идентификација на 

радиофрекфенција (RFID) и електронски код на 

производ (EPC); дизајнирање, креирање или 

одржување на компјутерски програми за 

компјутерски мрежи со употреба на 

идентификација на радиофрекфенција (RFID) и 

електронски код на производ (EPC); хостирање 

на дигитална содржина преку интернет за 

употреба во безжични комуникации и со 

безжична комуникациска опрема и апарати; 

услуги за истражување поврзани со компјутерски 

хардвер и компјутерски софтвер; услуги за 

компјутерска подршка, имено,  услуги за 

техничка подршка и надградба на софтвер; 

услуги за компјутерски консултации поврзани со 

компјутерски производи и услуги; обезбедување 

информации од областа на нови компјутерски 

софтверски апликации, користејќи компјутери од 

оддалечени локации, и други компјутерски и 

проблеми поврзани со технологијата; услуги на 

добавувач на апликациски услуги, имено, 

обезбедување онлајн, не-превземачки софтвер 

за тестирање компјутерска безбедност од 

областа на компјутерска и интернет безбедност; 

научни и технолошки услуги, имено технолошки 

консултации од областа на компјутери, 

компјутерски хардвер, компјутерски софтвер, 

компјутерски периферии, копмјутерски системи, 

компјутерски мрежи, компјутерска безбедност, 

информатичка технологија, технологија за 

електронска трговија и технологија на глобална 

компјутерска мрежа, комуникакциски мрежи и 

уреди, потрошувачка електроника, мобилни 

сметачи, и телекомуникациска опрема и уреди; 

обезбедување консултанти за да помогнат во 

распоредување, надзор и управување на 

проекти за информатичка технологија; 

обезбедување информации од областа на 

информатичка технологија поврзана со 

коминикациски уреди, компјутери, компјутерски 

хардвер, компјутерски софтвер, компјутерски 

периферии, и компјутерски мрежи; 

обезбедување услуги за хостирање електронска 

пошта и инстант пораки; компјутерски услуги, 
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имено, услуги за повраток на податоци; услуги за 

техничка подршка, имено, обезбедување 

компјутерски програми за резервна копија (back-

up) и капацитети; услуги за компутерска заштита 

од вируси; консултантски услуги од областа на 

дизајнирање, селектирање, имплементација и 

употреба на компјутерски хардвер и софтвер за 

други; ажурирање, објавување и одржување 

софтвер за мрежи и самостојни компјутери од 

областа на безбедност, управување со бази на 

податоци, и системи за антивирусна заштита и 

безбедносно надгледување; обезбедување 

онлајн бази на податоци во врска со компјутери, 

компјутерски хардвер, компјутерски софтвер, 

компјутерски мрежи, услуги поврзани со 

компјутери, управување со складирање 

податоци, управување со информации во 

претпријатија, и онлајн аналитичка обработка 

(OLAP); услуги за категоризација и филтрирање 

веб содржини; компјутерски услуги; услуги за 

мрежна и интернет безбедност; компјутерско 

консултирање; компјутерско консултирање од 

областа на компјутерска безбедност; услуги за 

компјутерско дијагностицирање; развој, на 

софтвер за мрежи и самостојни компјутери од 

областа на безбедност, управување со бази на 

податоци, и системи за антивирусна заштита и 

безбедносно надгледување; обезбедување 

информации од областа на мрежна и интернет 

безбедност; обезбедување технички 

информации од областа на компјутерски 

софтверски апликации; услуги на добавувач на 

апликациски услуги; обезбедување информации 

во врска со компјутери, компјутерски хардвер, 

компјутерски софтвер, компјутерски мрежи, 

услуги поврзани со компјутери,  управување со 

складирање податоци, управување со 

информации на претријатија, и онлајн 

аналитичка обработка (OLAP); оддалечено или 

надгледување на место на компјутерски 

системи; надгледување компјутерски системи за 

други и обезбедување програми за резервна 

копија (back-up) и капацитети; интеграција на 

компјутерски системи и мрежи; компјутерски 

услуги, имено обезбедување информации во 

врска со енкрипција и автентикација на 

електронски податоци; консултантски услуги од 

областа на дигитална медиа, енкрипција на 

податоци, компјутерска безбедност, 

комуникациска безбедност и компјутерски 

софтвер; енкрипција и декрипција на податоци и 

комуникации; електронско складирање на 

податоци за клиенти да складираат и подигаат 

податоци преку глобална компјутерска мрежа; 

услуги за архивирање електронски документи и 

емаил  

кл. 45  надгледување на компјутерски системи од 

безбедносни причини; бизнис услуги од областа 

на услуги за управување со јавен 

инфраструктурен клуч (PKI), имено, услуги за 

безбедност на апликации и мрежна 

инфраструктура; обезбедување услуги за 

корисничка автентикација на трансакции при 

електронско тргување; бизнис менаџмент, 

имено, издавање на дигитални сертификати за 

автентикација; обезбедување информации од 

областа на безбедност на глобална компјутерска 

мрежа и локална мрежа, спречување 

компјутерски вируси, компјутерски хардвер и 

софтверски апликации во безбедност  

 

(210) TM  2013/192  (220) 18/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Owner Hooks Co., Ltd. 

120, Tomita-cho, Nishiwaki-shi, Hyogo-ken, JP 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

 

(531) 26.15.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  јадици (куки за рибарење) и рибарски 

прибор вклучено во класата 28  

 

(210) TM  2013/193  (220) 18/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Owner Hooks Co., Ltd. 

120, Tomita-cho, Nishiwaki-shi, Hyogo-ken, JP 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  
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(531) 24.17.01;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  јадици (куки за рибарење) и рибарски 

прибор вклучени во класата 28  

 

(210) TM  2013/194  (220) 18/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) YILDIZ HOLDING A.S. 

Kisikli Mah. Ferah Cad. Cesme Sk. No: 2/4 B. 

Camlica, Uskudar, ISTANBUL, TR 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

ALPELLA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии; мраз  

 

(210) TM  2013/195  (220) 18/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Hyatt International Corporation 

71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, IL 

60606, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

HYATT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  хотели; хотелски комплекси; мотели; 

привремени сместувања; услуги на туристички 

агенции за резервации на холтелски 

сместувања; хотелски услуги кои содржат 

стимулативни програми со услуги за специјални 

гости, удобности и награди за редовните гости 

во хотелот; ресторански, бар и коктел услуги; 

снек бар услуги; услуги за обезбедување на 

храна и пијалоци; обезбедување на простор за 

банкети и социјални збиднувања за специјални 

прилики; обезбедување простор за 

конференции, изложби и средби; изнајмување на 

столици, маси, чаршафи за маси и стакларија за 

конференции, изложби, состаноци и социјални 

збиднувања и банкети; изнајмување на 

простории за состаноци  

 

(210) TM  2013/196  (220) 18/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Hyatt International Corporation 

71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, IL 

60606, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(531) 26.11.12;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  хотели; хотелски комплекси; мотели; 

привремени сместувања; услуги на туристички 

агенции за резервации на холтелски 

сместувања; хотелски услуги кои содржат 

стимулативни програми со услуги за специјални 

гости, удобности и награди за редовните гости 

во хотелот; ресторански, бар и коктел услуги; 

снек бар услуги; услуги за обезбедување на 

храна и пијалоци; обезбедување на простор за 

банкети и социјални збиднувања за специјални 

прилики; обезбедување простор за 

конференции, изложби и средби; изнајмување на 

столици, маси, чаршафи за маси и стакларија за 

конференции, изложби, состаноци и социјални 
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збиднувања и банкети; изнајмување на 

простории за состаноци  

 

(210) TM  2013/197  (220) 18/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Hyatt International Corporation 

71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, IL 

60606, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

GOLD PASSPORT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  хотели; хотелски комплекси; мотели; 

привремени сместувања; услуги на туристички 

агенции за резервации на холтелски 

сместувања; хотелски услуги кои содржат 

стимулативни програми со услуги за специјални 

гости, удобности и награди за редовните гости 

во хотелот; ресторански, бар и коктел услуги; 

снек бар услуги; услуги за обезбедување на 

храна и пијалоци; обезбедување на простор за 

банкети и социјални збиднувања за специјални 

прилики; обезбедување простор за 

конференции, изложби и средби; изнајмување на 

столици, маси, чаршафи за маси и стакларија за 

конференции, изложби, состаноци и социјални 

збиднувања и банкети; изнајмување на 

простории за состаноци  

 

(210) TM  2013/198  (220) 18/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Hyatt International Corporation 

71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, IL 

60606, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

HYATT REGENCY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  хотели; хотелски комплекси; мотели; 

привремени сместувања; услуги на туристички 

агенции за резервации на холтелски 

сместувања; хотелски услуги кои содржат 

стимулативни програми со услуги за специјални 

гости, удобности и награди за редовните гости 

во хотелот; ресторански, бар и коктел услуги; 

снек бар услуги; услуги за обезбедување на 

храна и пијалоци; обезбедување на простор за 

банкети и социјални збиднувања за специјални 

прилики; обезбедување простор за 

конференции, изложби и средби; изнајмување на 

столици, маси, чаршафи за маси и стакларија за 

конференции, изложби, состаноци и социјални 

збиднувања и банкети; изнајмување на 

простории за состаноци  

 

(210) TM  2013/199  (220) 18/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Hyatt International Corporation 

71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, IL 

60606, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(531) 26.15.25;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  хотели; хотелски комплекси; мотели; 

привремени сместувања; услуги на туристички 

агенции за резервации на холтелски 

сместувања; хотелски услуги кои содржат 

стимулативни програми со услуги за специјални 

гости, удобности и награди за редовните гости 

во хотелот; ресторански, бар и коктел услуги; 

снек бар услуги; услуги за обезбедување на 

храна и пијалоци; обезбедување на простор за 

банкети и социјални збиднувања за специјални 

прилики; обезбедување простор за 

конференции, изложби и средби; изнајмување на 
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столици, маси, чаршафи за маси и стакларија за 

конференции, изложби, состаноци и социјални 

збиднувања и банкети; изнајмување на 

простории за состаноци  

 

(210) TM  2013/200  (220) 18/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Farmaceutsko - hemijska industrija 

''ZDRAVLJE'' Akcionarsko drustvo 

ul.Vlajkova 199, Leskovac 16000, RS 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

OLDON ZDRAVLJE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2013/202  (220) 20/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) БОРДЕРЛЕС ТРЕЈДИНГ ЕВРОПА ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул.Франц Месеснел бр.2, 1000 Скопје, MK 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

Скопје 

(540)  

DRIVESCORE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотогафски, 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. 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  2013/203  (220) 20/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) БОРДЕРЛЕС ТРЕЈДИНГ ЕВРОПА ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул.Франц Месеснел бр.2, 1000 Скопје, MK 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

Скопје 

(540)  

FOLLOW ME 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотогафски, 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. 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  2013/204  (220) 20/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) БОРДЕРЛЕС ТРЕЈДИНГ ЕВРОПА ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул.Франц Месеснел бр.2, 1000 Скопје, MK 
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(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

Скопје 

(540)  

TAGNGO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотогафски, 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. 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  2013/206  (220) 20/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Друштво за графички услуги и трговија 

АРС ЛАМИНА ДОО Скопје 

ул.Востаничка бр.46Б, Скопје, Кисела Вода, 

1000 Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ  

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

(540)  

 

(591) црвена, сива, бела 

(531) 20.07.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив што 

не се опфатени со другите класи, печатени 

материјали, материјали за книговез, 

фотографии, канцелариски материјали, огласни 

табли од хартија или картон, фасцикли за 

документи, географски карти, графички 

репродукции, графички слики и модели, класери, 

папки за хартија, регистри, флуоресцентна 

хартија, списанија, ленти од хартија, билтени, 

весници, нотеси, фотогравури, слики, проекти, 

книги, портрети, печатени публикации, албуми за 

лепење слики и исечоци  

кл. 35  канцелариски работи, рекламирање, 

продажба на големо и продажба на мало на: 

хартија, картон и производите од нив што не се 

опфатени со другите класи, печатени 

материјали, материјали за книговез, 

фотографии, канцелариски материјали, огласни 

табли од хартија или картон, фасцикли за 

документи, географски карти, графички 

репродукции, графички слики и модели, класери, 

папки за хартија, регистри, флуоресцентна 

хартија, списанија, ленти од хартија, билтени, 

весници, нотеси, фотогравури, слики, проекти, 

книги, портрети, печатени публикации, албуми за 

лепење слики и исечоци  

кл. 40  книговезничарство, развивање 

фотографски филм, печатење, ласерско 

пишување, литографско печатење, офсет 

печатење, доработка на хартија, обработка на 

хартија, печатење примероци, фотографско 

печатење  

 

(210) TM  2013/207  (220) 20/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Друштво за графички услуги и трговија 

АРС ЛАМИНА ДОО Скопје 

ул.Востаничка бр.46Б, Скопје, Кисела Вода, 

1000 Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ  

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

(540)  
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(591) црвена, сива, бела 

(531) 20.07.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив што 

не се опфатени со другите класи, печатени 

материјали, материјали за книговез, 

фотографии, канцелариски материјали, огласни 

табли од хартија или картон, фасцикли за 

документи, географски карти, графички 

репродукции, графички слики и модели, класери, 

папки за хартија, регистри, флуоресцентна 

хартија, списанија, ленти од хартија, билтени, 

весници, нотеси, фотогравури, слики, проекти, 

книги, портрети, печатени публикации, албуми за 

лепење слики и исечоци  

кл. 35  канцелариски работи, рекламирање, 

продажба на големо и продажба на мало на: 

хартија, картон и производите од нив што не се 

опфатени со другите класи, печатени 

материјали, материјали за книговез, 

фотографии, канцелариски материјали, огласни 

табли од хартија или картон, фасцикли за 

документи, географски карти, графички 

репродукции, графички слики и модели, класери, 

папки за хартија, регистри, флуоресцентна 

хартија, списанија, ленти од хартија, билтени, 

весници, нотеси, фотогравури, слики, проекти, 

книги, портрети, печатени публикации, албуми за 

лепење слики и исечоци  

кл. 40  книговезничарство, развивање 

фотографски филм, печатење, ласерско 

пишување, литографско печатење, офсет 

печатење, доработка на хартија, обработка на 

хартија, печатење примероци, фотографско 

печатење  

 

(210) TM  2013/208  (220) 20/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) TDR d.o.o.  

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

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

(540)  

 

(591) зелена, сребрена, бела 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  преработен или непреработен тутун, 

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 

рачно завиткување, тутун за жвакање, цигари, 

пури, цигарилоси, супстанци за пушење кои се 

продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не 

се за медицински намени, и не се наменети за 

лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во 

класа 34, хартија за цигари, цевчиња и муштикли 

за цигари и кибрити  

кл. 35  огласување и рекламирање, водење на 

работење и водење на комерцијална дејност, 

управување со работење, комерцијална 

администрација, комерцијални работи, 

уредувачка дејност, канцелариски работи  

 

(210) TM  2013/209  (220) 20/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) TDR d.o.o.  

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

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

(540)  
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(591) црвена, златна, бела 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  преработен или непреработен тутун, 

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 

рачно завиткување, тутун за жвакање, цигари, 

пури, цигарилоси, супстанци за пушење кои се 

продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не 

се за медицински намени, и не се наменети за 

лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во 

класа 34, хартија за цигари, цевчиња и муштикли 

за цигари и кибрити  

кл. 35  огласување и рекламирање, водење на 

работење и водење на комерцијална дејност, 

управување со работење, комерцијална 

администрација, комерцијални работи, 

уредувачка дејност, канцелариски работи  

 

(210) TM  2013/210  (220) 20/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) TDR d.o.o.  

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

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

(540)  

 

(591) бакарна, беж 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  преработен или непреработен тутун, 

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 

рачно завиткување, тутун за жвакање, цигари, 

пури, цигарилоси, супстанци за пушење кои се 

продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не 

се за медицински намени, и не се наменети за 

лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во 

класа 34, хартија за цигари, цевчиња и муштикли 

за цигари и кибрити  

кл. 35  огласување и рекламирање, водење на 

работење и водење на комерцијална дејност, 

управување со работење, комерцијална 

администрација, комерцијални работи, 

уредувачка дејност, канцелариски работи  

 

(210) TM  2013/211  (220) 20/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) TDR d.o.o.  

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

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

(540)  
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(591) сребрена, бела 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  преработен или непреработен тутун, 

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 

рачно завиткување, тутун за жвакање, цигари, 

пури, цигарилоси, супстанци за пушење кои се 

продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не 

се за медицински намени, и не се наменети за 

лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во 

класа 34, хартија за цигари, цевчиња и муштикли 

за цигари и кибрити  

кл. 35  огласување и рекламирање, водење на 

работење и водење на комерцијална дејност, 

управување со работење, комерцијална 

администрација, комерцијални работи, 

уредувачка дејност, канцелариски работи  

 

(210) TM  2013/212  (220) 20/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) TDR d.o.o.  

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

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

(540)  

 

(591) плава, сребрена, бела 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  преработен или непреработен тутун, 

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 

рачно завиткување, тутун за жвакање, цигари, 

пури, цигарилоси, супстанци за пушење кои се 

продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не 

се за медицински намени, и не се наменети за 

лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во 

класа 34, хартија за цигари, цевчиња и муштикли 

за цигари и кибрити  

кл. 35  огласување и рекламирање, водење на 

работење и водење на комерцијална дејност, 

управување со работење, комерцијална 

администрација, комерцијални работи, 

уредувачка дејност, канцелариски работи  

 

(210) TM  2013/213  (220) 20/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) TDR d.o.o.  

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

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

(540)  
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(591) плава, златна, бела 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  преработен или непреработен тутун, 

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 

рачно завиткување, тутун за жвакање, цигари, 

пури, цигарилоси, супстанци за пушење кои се 

продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не 

се за медицински намени, и не се наменети за 

лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во 

класа 34, хартија за цигари, цевчиња и муштикли 

за цигари и кибрити  

кл. 35  огласување и рекламирање, водење на 

работење и водење на комерцијална дејност, 

управување со работење, комерцијална 

администрација, комерцијални работи, 

уредувачка дејност, канцелариски работи  

 

(210) TM  2013/218  (220) 22/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Друштво за трговија на мало и големо 

КАМ ДОО Скопје 

бул. „Србија" бр. 35, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

GAJA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадо; чоколаден крем; крем од какао, 

крем од ванила; кафе, чај, какао, производи од 

тесто  слатки; сладолед  

 

(210) TM  2013/222  (220) 25/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) ROTEXMEDICA GmbH 

Arzneimittelwerk Bunsenstrasse 4 22946 Trittau, 

DE 

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

ROTEXMEDICA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицинска употреба; 

диететски препарати кои се користат во 

медицината; храна за бебиња, фластери, 

материјали за преврзување, материјали за 

пломбирање на заби и забарска смола, 

дезинфекциони средства, препарати за 

уништување на штетници, фунгициди, 

хербициди; периоперативни препарати за нега 

за медицинска употреба; препарати и 

супстанции за контрола на инфекции; спрееви, 

марамчиња и раствори за контрола на 

инфекции; медицински марамчиња; медицински 

марамчиња за чистење; хируршки марамчиња, 

тампони за медицинска употреба; завои; завои 

за рани; препарати за нега и зараснување на 

рани; тубуларни завои; медицинска крема; 

медицинска заштитна крема, влошки, пелени и 

панталони за инконтиненција; антибиотски 

препарати, вирусолошки, биолошки, 

бактериолошки, бактериски, ензимски, хемиски 

или фармацевтски препарати за медицинска и 

ветеринарна употреба; антибиотски препарати, 

вирусолошки, биолошки, бактериолошки, 

бактериски, ензимски, хемиски или 

фармацевтски дијагностички препарати за 

медицинска и ветеринарна употреба; 

медицински адјуванси и ветеринарни производи 

и препарати за фармацевтска или хемиско-

фармацевтска медицинска и ветеринарна 
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употреба; лекови за употреба во хумана и 

ветеринарна медицина, антибиотици, 

антибиотски препарати, хормони кои се користат 

во медицински цели, препарати кои содржат 

хормони; инекциони фармацевтски препарати за 

лечење на болести; ленти и лентички за 

медицинско и ветеринарно дијагностицирање; 

ленти и лентички за самодијагностицирање кои 

се користат во медицински цели; артикли за 

хируршки и медицинско-хируршки ленти имено, 

хируршки лепила, хируршки завои; адјуванси за 

вакцини, вакцинациони препарати; препарати за 

орални вакцини, вакцини против грип, вакцини 

против пнеумокока, хумани вакцини, 

ватеринарни вакцини, фармацевтски препарати 

за третмани за нега на кожа; фармацевтски 

препарати за третмани за нега на кожа на 

животни; препарати за чистење за болничка 

употреба, дезинфекциони апарати и 

инструменти за медицинска дезинфекција; 

дезинфекциони средства за миење на раце за 

медицинска употреба  

кл. 10  медицински, хируршки, стоматолошки и 

ветеринарни апарати и инструменти, вештачки 

екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, 

гипсани и ортопедски производи за изработка на 

ортопедски помагала; ортопедски завои; 

хируршки материјал за шиење; хируршки, 

медицински, стоматолошки и ветеринарни 

апарати и инструменти за еднократна употреба; 

запакувани комплети на хируршки инструменти; 

садови за складиштење и/или одложување на 

хируршки и медицински апарати и инструменти и 

клинички отпад; прибор за шиење на рани; 

периоперативен материјал за нега; хируршки 

мантили; хируршки мантили и мантили за 

пациенти за еднократна употреба; хируршки 

завеси; хируршки завеси за еднократна 

употреба; облека за 

медицинска употреба, чорапи за медицинска 

употреба, комплети на чорапи за чир на нозете, 

чорапи против емболија; заштитни чаршафи и 

постелнина за заштита од инконтиненција која 

не вклучува ортопедски завои. Медицински 

апарати и инструменти кои се користат за 

вакцинација; медицински апарати и инструменти 

кои се користат во лекување на пациентите со 

инекции  

кл. 35  рекламирање преку постери, 

рекламирање преку пошта, претставување на 

производи и уредување на излози 

(рекламирање); изнајмување на рекламен 

простор и време во некој од медиумите за 

комуникации; објавување на рекламни текстови; 

он-лајн рекламирање на компјутерска мрежа, 

преку Интернет; организирање на изложби, 

трговски саеми и саеми во комерцијални и 

рекламни цели; управување (административно 

управување) со изложбени простори во 

комерцијални и рекламни цели; рекламирање, 

делење на реклами и рекламен материјал 

(летоци, проспекти, печатен материјал, мостри); 

телевизиско рекламирање, радиско 

рекламирање, рекламирање со помош на сите 

средства за комуникација, изнајмување на 

рекламен простор и материјали, претставување 

и изложување (рекламирање) на производи и 

услуги; организирање на натпревари и игри во 

рекламни цели; деловно управување; деловна 

администрација; канцелариски работи; подршка 

за деловно управување, деловно управување и 

организирање на работи; услуги на деловни 

проценки; статистички информации; односи со 

јавност; претплата на сите информациони, 

текстуални медиуми, медиуми кои работат преку 

звук и/или слики, a особено претплата на 

весници и списанија, и публикации вклучувајќи 

електронски и дигитални изданија; 

информативни услуги, имено пребарувања на 

информации (за други) во компјутерски датотеки; 

услуги на рекламирање и комерцијално 

информирање; испитување на јавно мислење; 

управување со бази на податоци; собирање на 

информации во компјутерски бази на податоци; 

услуги на прикажување и изложување на 

производи и услуги (во комерцијални или 

рекламни цели) преку сите компјутерски и 

далечински медиуми; деловно управувањена 

сите медиуми, промоции на продажба за други, 

меркетиншки студии и истражувања, деловни 

активности на сите медиуми за други; услуги 

обезбедени од страна на лиценцен дистрибутер, 

имено помош во искористување или водење на 
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бизнис; малопродажба на сите горе наведени 

производи и услуги од класите 5 и 10  

 

(210) TM  2013/223  (220) 26/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) БОРДЕРЛЕС ТРЕЈДИНГ ЕВРОПА ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул.Франц Месеснел бр.2, 1000 Скопје, MK 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

Скопје 

(540)  

 

(591) сива, окер жолта, бела 

(531) 26.01.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти; научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за иење, сигнализација, 

контрола (инспекција)спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

њлњктрицитетот; апарати за снимање, пренос и 

репродукциија на звук или слика, магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање, 

автоматски машини и механизми за апаратите 

што се активираат со монети или жетони, 

регистар каси, машини за сметање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат на 

истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2013/226  (220) 26/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Друштво  за производство, трговија и 

услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

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

1000 Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ  

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

(540)  

KAMAGRA ORAL 

JELLY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови за луѓе, хранливи додатоци за 

медицинска употреба, екстракти за 

фармацевтска употреба, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, диететски 

супстанци за медицинска употреба, средства за 

намапување на апетитот за медицинска 

употреба, диететски прехранбени производи за 

медицинска употреба, диететски супстанци за 

медицинска употреба, медицински препарати за 

слабеење, балзами за медицинска употреба, 

балзамски препарати за медицинска употреба, 

бањи (соли за бањи со минерална вода), 

биолошки препарати за медицинска употреба, 

капсули за лекови, капсули за медицинска 

употреба, контрацепција, бонбони за медицинска 

употреба, желатин за медицинска употреба, 

билни чаеви за медицинска употреба, хормони 

за медицинска употреба, лосиони за медицинска 

употреба, таблетки за лижење за медицинска 

употреба, лековити корења, медицински чај, 

медицински напивки, лековити билки, масла за 

медицинска употреба, пилули за фармацевтска 

употреба  

кл. 35  рекламирање, канцелариски работи, 

продажба на големо и продажба на мало на: 

лекови за луѓе, хранливи додатоци за 

медицинска употреба, екстракти за 

фармацевтска употреба, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, диететски 

супстанци за медицинска употреба, средства за 

намалување на апетитот за медицинска 

употреба, диететски прехранбени производи за 

медицинска употреба, диететски супстанци за 

медицинска употреба, медицински препарати за 

слабеење, балзами за медицинска употреба, 
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балзамски препарати за медицинска употреба, 

бањи (соли за бањи со минерална вода), 

биолошки препарати за медицинска употреба, 

капсули за лекови, капсули за медицинска 

употреба, контрацепција, бонбони за медицинска 

употреба, желатин за медицинска употреба, 

билни чаеви за медицинска употреба, хормони 

за медицинска употреба, лосиони за медицинска 

употреба, таблетки за лижење за медицинска 

употреба, лековити корења, медицински чај, 

медицински напивки, лековити билки, масла за 

медицинска употреба, пилули за фармацевтска 

употреба  

 

(210) TM  2013/227  (220) 26/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) Друштво  за производство, трговија и 

услуги ПРИАМУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

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

1000 Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ  

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

(540)  

 

(531) 01.01.02;02.01.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови за луѓе, хранливи додатоци за 

медицинска употреба, екстракти за 

фармацевтска употреба, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, диететски 

супстанци за медицинска употреба, средства за 

намапување на апетитот за медицинска 

употреба, диететски прехранбени производи за 

медицинска употреба, диететски супстанци за 

медицинска употреба, медицински препарати за 

слабеење, балзами за медицинска употреба, 

балзамски препарати за медицинска употреба, 

бањи (соли за бањи со минерална вода), 

биолошки препарати за медицинска употреба, 

капсули за лекови, капсули за медицинска 

употреба, контрацепција, бонбони за медицинска 

употреба, желатин за медицинска употреба, 

билни чаеви за медицинска употреба, хормони 

за медицинска употреба, лосиони за медицинска 

употреба, таблетки за лижење за медицинска 

употреба, лековити корења, медицински чај, 

медицински напивки, лековити билки, масла за 

медицинска употреба, пилули за фармацевтска 

употреба  

кл. 35  рекламирање, канцелариски работи, 

продажба на големо и продажба на мало на: 

лекови за луѓе, хранливи додатоци за 

медицинска употреба, екстракти за 

фармацевтска употреба, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, диететски 

супстанци за медицинска употреба, средства за 

намалување на апетитот за медицинска 

употреба, диететски прехранбени производи за 

медицинска употреба, диететски супстанци за 

медицинска употреба, медицински препарати за 

слабеење, балзами за медицинска употреба, 

балзамски препарати за медицинска употреба, 

бањи (соли за бањи со минерална вода), 

биолошки препарати за медицинска употреба, 

капсули за лекови, капсули за медицинска 

употреба, контрацепција, бонбони за медицинска 

употреба, желатин за медицинска употреба, 

билни чаеви за медицинска употреба, хормони 

за медицинска употреба, лосиони за медицинска 

употреба, таблетки за лижење за медицинска 

употреба, лековити корења, медицински чај, 

медицински напивки, лековити билки, масла за 

медицинска употреба, пилули за фармацевтска 

употреба  

 

(210) TM  2013/239  (220) 29/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) DROGA KOLINSKA, Zivilska industrija, 

d.d. 

Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  
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(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; паштети, пити со месо, пити со 

риба, пити со зеленчук; намази на база на месо, 

намази на база на риба, намази на база на 

зеленчук; желеа од месо, желеа од риба, желеа 

од зеленчук; конзервирано месо; конзервирано, 

смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни 

производи, матени млечни напитоци (милкшејк), 

масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе; чај; како и замена за кафе; шеќер; 

ориз; тапиока; саго; брашно; производи од жита; 

леб; производи од тесто; слатки; сладолед; мед; 

меласа; квасец; прашок за печење; сол; сенф; 

оцет; сосови (како мирудии); мирудии; мраз; 

паштети и намази вклучени во оваа класа  

кл. 35  огласување; публикација на рекламни 

текстови; промоција за продажба; рекламирање; 

рекламирање по директна пошта; маркетинг 

студии; водење на работење; управување со 

работи; канцелариски работи; марктинг, 

големопродажба и малопродажба на 

производите наведени во списокот на производи 

во класата 29 и 30  

 

(210) TM  2013/240  (220) 29/03/2013 

(442) 30/06/2014 

(731) PRIMA INTERNATIONAL VENTURES LTD. 

PASEA ESTATE, ROAD TOWN TORTOLA, , VG 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

(591) црвена, бела 

(531) 26.01.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  гуми за жвакање  

 

 

 

ПРЕГЛЕДИ 
 

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

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

 

(210) (510) 

1 TM 2012/0561 

1 TM 2013/0184 

3 TM 2013/0144 

3 TM 2013/0148 

3 TM 2013/0165 

3 TM 2013/0169 

3 TM 2013/0184 

4 TM 2013/0057 

4 TM 2013/0076 

4 TM 2013/0077 

4 TM 2013/0145 

4 TM 2013/0177 

4 TM 2013/0178 

5 TM 2013/0065 
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5 TM 2013/0067 

5 TM 2013/0100 

5 TM 2013/0130 

5 TM 2013/0131 

5 TM 2013/0145 

5 TM 2013/0147 

5 TM 2013/0159 

5 TM 2013/0169 

5 TM 2013/0184 

5 TM 2013/0188 

5 TM 2013/0200 

5 TM 2013/0222 

5 TM 2013/0226 

5 TM 2013/0227 

7 TM 2013/0024 

7 TM 2013/0057 

7 TM 2013/0076 

7 TM 2013/0077 

7 TM 2013/0177 

7 TM 2013/0178 

7 TM 2013/0189 

9 TM 2011/1246 

9 TM 2012/0504 

9 TM 2012/0505 

9 TM 2013/0145 

9 TM 2013/0181 

9 TM 2013/0182 

9 TM 2013/0191 

9 TM 2013/0202 

9 TM 2013/0203 

9 TM 2013/0204 

9 TM 2013/0223 

10 TM 2013/0131 

10 TM 2013/0184 

10 TM 2013/0222 

11 TM 2012/0561 

11 TM 2013/0108 

11 TM 2013/0109 

11 TM 2013/0145 

12 TM 2013/0017 

12 TM 2013/0108 

12 TM 2013/0109 

12 TM 2013/0161 

12 TM 2013/0162 

12 TM 2013/0177 

12 TM 2013/0178 

12 TM 2013/0189 

16 TM 2011/0836 

16 TM 2013/0140 

16 TM 2013/0191 

16 TM 2013/0206 

16 TM 2013/0207 

19 TM 2013/0057 

19 TM 2013/0076 

19 TM 2013/0077 

19 TM 2013/0096 

20 TM 2013/0036 

20 TM 2013/0037 

20 TM 2013/0038 

20 TM 2013/0096 

21 TM 2013/0036 

21 TM 2013/0037 

21 TM 2013/0038 

21 TM 2013/0145 

21 TM 2013/0184 

25 TM 2013/0070 

25 TM 2013/0076 

25 TM 2013/0077 

25 TM 2013/0140 

25 TM 2013/0146 

28 TM 2013/0108 

28 TM 2013/0109 

28 TM 2013/0192 

28 TM 2013/0193 

29 TM 2011/1380 

29 TM 2013/0001 

29 TM 2013/0047 

29 TM 2013/0128 

29 TM 2013/0133 

29 TM 2013/0136 

29 TM 2013/0143 

29 TM 2013/0169 

29 TM 2013/0239 

30 TM 2012/1284 

30 TM 2013/0001 

30 TM 2013/0128 

30 TM 2013/0169 

30 TM 2013/0194 

30 TM 2013/0218 

30 TM 2013/0239 

30 TM 2013/0240 

31 TM 2013/0185 

32 TM 2013/0001 

32 TM 2013/0124 

32 TM 2013/0127 

32 TM 2013/0140 

32 TM 2013/0163 

32 TM 2013/0185 

33 TM 2013/0124 

34 TM 2013/0115 

34 TM 2013/0138 

34 TM 2013/0208 

34 TM 2013/0209 

34 TM 2013/0210 

34 TM 2013/0211 

34 TM 2013/0212 

34 TM 2013/0213 

35 TM 2011/0718 

35 TM 2011/1380 

35 TM 2012/0561 

35 TM 2012/1313 

35 TM 2013/0003 

35 TM 2013/0017 

35 TM 2013/0036 

35 TM 2013/0037 

35 TM 2013/0038 

35 TM 2013/0070 

35 TM 2013/0130 

35 TM 2013/0131 

35 TM 2013/0136 

35 TM 2013/0140 

35 TM 2013/0146 

35 TM 2013/0166 

35 TM 2013/0167 

35 TM 2013/0168 

35 TM 2013/0169 

35 TM 2013/0186 

35 TM 2013/0190 

35 TM 2013/0206 

35 TM 2013/0207 

35 TM 2013/0208 

35 TM 2013/0209 

35 TM 2013/0210 

35 TM 2013/0211 

35 TM 2013/0212 
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35 TM 2013/0213 

35 TM 2013/0222 

35 TM 2013/0226 

35 TM 2013/0227 

35 TM 2013/0239 

36 TM 2013/0040 

36 TM 2013/0104 

37 TM 2013/0177 

37 TM 2013/0178 

38 TM 2012/1313 

38 TM 2013/0166 

38 TM 2013/0167 

38 TM 2013/0168 

38 TM 2013/0173 

38 TM 2013/0174 

38 TM 2013/0191 

39 TM 2013/0020 

39 TM 2013/0125 

39 TM 2013/0126 

39 TM 2013/0132 

39 TM 2013/0136 

39 TM 2013/0169 

40 TM 2013/0096 

40 TM 2013/0168 

40 TM 2013/0206 

40 TM 2013/0207 

41 TM 2012/1313 

41 TM 2013/0003 

41 TM 2013/0015 

41 TM 2013/0016 

41 TM 2013/0121 

41 TM 2013/0140 

41 TM 2013/0146 

41 TM 2013/0171 

41 TM 2013/0181 

41 TM 2013/0182 

42 TM 2013/0166 

42 TM 2013/0167 

42 TM 2013/0168 

42 TM 2013/0171 

42 TM 2013/0181 

42 TM 2013/0182 

42 TM 2013/0189 

42 TM 2013/0190 

42 TM 2013/0191 

42 TM 2013/0202 

42 TM 2013/0203 

42 TM 2013/0204 

42 TM 2013/0223 

43 TM 2012/1147 

43 TM 2013/0015 

43 TM 2013/0016 

43 TM 2013/0120 

43 TM 2013/0186 

43 TM 2013/0195 

43 TM 2013/0196 

43 TM 2013/0197 

43 TM 2013/0198 

43 TM 2013/0199 

44 TM 2013/0171 

45 TM 2013/0168 

45 TM 2013/0191 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

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

 

(731) (210) 

Aktiebolaget Electrolux MK/T/ 2013/24 

Allison Transmission, Inc. MK/T/ 2013/177 

Allison Transmission, Inc. MK/T/ 2013/178 

ANHUI HUALING AUTOMOBILE CO., LTD MK/T/ 2013/162 

BONGRAIN S.A. MK/T/ 2013/47 

Company Baltika Breweries MK/T/ 2013/127 

DELTA AIR LINES, INC., a corporation organized and existing under the laws of 
the State of Delaware, 

MK/T/ 2013/20 

Deutsche Telekom AG MK/T/ 2013/168 

Dow Agro Sciences LLC (a Delaware limited liability company) MK/T/ 2013/147 

Dow Agro Sciences LLC (a Delaware limited liability company) MK/T/ 2013/159 

DROGA KOLINSKA, Zivilska industrija, d.d. MK/T/ 2013/239 

Farmaceutsko - hemijska industrija ''ZDRAVLJE'' Akcionarsko drustvo MK/T/ 2013/200 

Hyatt International Corporation MK/T/ 2013/195 
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Hyatt International Corporation MK/T/ 2013/196 

Hyatt International Corporation MK/T/ 2013/197 

Hyatt International Corporation MK/T/ 2013/198 

Hyatt International Corporation MK/T/ 2013/199 

Imperial Tobacco TKS a.d./ Империал Тобако ТКС а.д. MK/T/ 2013/115 

Intel Corporation MK/T/ 2013/181 

Intel Corporation MK/T/ 2013/182 

Intercontinental Great Brands LLC MK/T/ 2012/1284 

InterContinental Hotels Group PLC MK/T/ 2013/186 

KT & G Corporation MK/T/ 2013/138 

MEGGLE AG MK/T/ 2013/1 

NBA Properties Inc. MK/T/ 2013/121 

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.) MK/T/ 2013/161 

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.  MK/T/ 2013/65 

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.  MK/T/ 2013/67 

Owner Hooks Co., Ltd. MK/T/ 2013/192 

Owner Hooks Co., Ltd. MK/T/ 2013/193 

Paradox Security Systems (Bahamas) Ltd. MK/T/ 2012/504 

Paradox Security Systems (Bahamas) Ltd. MK/T/ 2012/505 

PepsiCo Inc. MK/T/ 2013/128 

PepsiCo, Inc. MK/T/ 2013/133 

PepsiCo, Inc. MK/T/ 2013/143 

PRIMA INTERNATIONAL VENTURES LTD. MK/T/ 2013/240 

Razor USA LLC, a Delaware limited liability company MK/T/ 2011/1246 

ROTEXMEDICA GmbH MK/T/ 2013/222 

S. C. Johnson & Son, Inc. MK/T/ 2013/145 

S.C. COMCEH S.A. MK/T/ 2011/836 

Societa Italo Britannica L. Manetti- H. Roberts & C.p.A. MK/T/ 2013/184 

Symantec Corporation (Delaware corporation) MK/T/ 2013/191 

TDR d.o.o.  MK/T/ 2013/208 

TDR d.o.o.  MK/T/ 2013/209 

TDR d.o.o.  MK/T/ 2013/210 

TDR d.o.o.  MK/T/ 2013/211 

TDR d.o.o.  MK/T/ 2013/212 

TDR d.o.o.  MK/T/ 2013/213 

TIME INTERNATIONAL (SPORT) LIMITED MK/T/ 2013/70 

Tрговско радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид MK/T/ 2012/1313 

Unilever N.V. MK/T/ 2013/148 

VIOSER S.A.  MK/T/ 2013/100 

YILDIZ HOLDING A.S. MK/T/ 2013/194 

АСКОТ ЛИМИТЕД ДОО Скопје MK/T/ 2013/189 

АСКОТ ЛИМИТЕД ДОО Скопје MK/T/ 2013/190 

АТЛАНТИЦ ТРАДЕ СКОПЈЕ ДОО Скопје MK/T/ 2013/130 

БОРДЕРЛЕС ТРЕЈДИНГ ЕВРОПА ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/ 2013/202 

БОРДЕРЛЕС ТРЕЈДИНГ ЕВРОПА ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/ 2013/203 
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БОРДЕРЛЕС ТРЕЈДИНГ ЕВРОПА ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/ 2013/204 

БОРДЕРЛЕС ТРЕЈДИНГ ЕВРОПА ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/ 2013/223 

Валлант Јотов Емил MK/T/ 2013/146 

Винарска Визба,, Имако Вино'' Дооел MK/T/ 2013/124 

Димитар Ангелковски ФД Фактор Труст ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/40 

ДПТУТП Сугаре увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп MK/T/ 2013/126 

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

MK/T/ 2013/226 

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

MK/T/ 2013/227 

Друштво за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА ДОО Скопје MK/T/ 2013/206 

Друштво за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА ДОО Скопје MK/T/ 2013/207 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/166 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/167 

Друштво за производство и трговија ШАТЕ ДОО Скопје MK/T/ 2012/561 

Друштво за производство, трговија и услуги ЛЕОН КОМПАНИ увоз-извоз 
ДООЕЛ Битола 

MK/T/ 2013/76 

Друштво за производство, трговија и услуги ЛЕОН КОМПАНИ увоз-извоз 
ДООЕЛ Битола 

MK/T/ 2013/77 

Друштво за производство, трговија и услуги МОСКОВ-МС ДООЕЛ увоз-
извоз с.Куклиш Струмица 

MK/T/ 2013/136 

Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје MK/T/ 2013/171 

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

MK/T/ 2013/125 

Друштво за промет и услуги Д.С. ДИЗАЈН ИДЕАЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/185 

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО MK/T/ 2013/144 

Друштво за трговија и услуги АЛБАФОНЕ ДОО Скопје MK/T/ 2013/173 

Друштво за трговија и услуги АЛБАФОНЕ ДОО Скопје MK/T/ 2013/174 

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје MK/T/ 2013/218 

Друштво за угостителство, трговија и услуги БРУКЛИНСКИ ДОО увоз-извоз 
Скопје 

MK/T/ 2013/15 

Друштво за угостителство, трговија и услуги БРУКЛИНСКИ ДОО увоз-извоз 
Скопје 

MK/T/ 2013/16 

Друштво за угостителство, трговија и услуги Премиум Плус ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1147 

ДТТУ СТАР РЕНТ А КАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2013/132 

Златевски Љубиша MK/T/ 2013/163 

Или Марку MK/T/ 2013/104 

Интер Конекшн Груп MK/T/ 2013/169 

Маркет Висион ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/718 

Михајлов Кирил MK/T/ 2013/36 

Михајлов Кирил MK/T/ 2013/37 

Михајлов Кирил MK/T/ 2013/38 

Производно трговско друштво ЛИАЛ Нехат ДООЕЛ експорт-импорт 
Тетово 

MK/T/ 2013/108 

Производно трговско друштво ЛИАЛ Нехат ДООЕЛ експорт-импорт 
Тетово 

MK/T/ 2013/109 

РАМ ИНДУСТРИАЛ ГРОУП ДОО MK/T/ 2013/17 
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Ресторан „Дојрана" ДОО Скопје MK/T/ 2013/120 

СЗД Електролукс - Палензовски Димче Битола MK/T/ 2013/3 

СЗД Електролукс - Палензовски Димче Битола MK/T/ 2013/57 

СТУДИО МОДЕРНА ДОО СКОПЈЕ MK/T/ 2011/1380 

Тhe Procter & Gamble Company MK/T/ 2013/165 

ТД ПАНТЕР ФАКС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/188 

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

MK/T/ 2013/140 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги СОЛОПРОМ ДОО 
Скопје 

MK/T/ 2013/96 

ФАРМАГЕН увоз-извоз ДООЕЛ MK/T/ 2013/131 
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РЕШЕНИЈА НА  

ТРГОВСКИ МАРКИ 
 

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на 

Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги 

објавува податоците за признаените права на трговски марки. 

 

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

 

(111) Регистарски број на документот 

(151) Дата на регистрирање 

(181) Дата на важење (очекувано) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) 

(210) Број на пријавата 

(220) Дата на поднесување 

(230) Дата на изложбено или саемско првенство 

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

(450) Дата на објавување 

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

список на производите и услугите 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка 

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

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

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

пријавата/исправа/решение) 

(732) Носител на правото 

(740) Застапник 

(770) Име и адреса на претходниот носител 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(111)  20901   (151)  11/06/2014 

(210)  TM  2008/560  (220)  22/05/2008 

(181)  22/05/2018 

(450)  30/06/2014 

(732)  MAGINUS  DOO ZA USLUGE REKLAME I 

PROPAGANDE I TRGOVINU 

Kneza Viseslava 3/11, Beograd-Cukarica, 

R.Srbija, YU 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

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

(540)  

МАГНЕТ ЗА БОИ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

употреба во перални; препарати за чистење, 

полирање, рибање инагризување; сапуни; а 

особено неткаен текстил, хартијаи цврсти и 

течни супстанци за употреба во машини за 

перење облека  

 

(111)  20902   (151)  11/06/2014 

(210)  TM  2008/561  (220)  22/05/2008 

(181)  22/05/2018 

(450)  30/06/2014 

(732)  MAGINUS  DOO ZA USLUGE REKLAME I 

PROPAGANDE I TRGOVINU 

Kneza Viseslava 3/11, Beograd-Cukarica, 

R.Srbija, YU 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

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

(540)  

СОБИРАЧ НА БОИ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

употреба во перални; препарати за чистење, 

полирање, рибање инагризување; сапуни; а 

особено неткаен текстил, хартијаи цврсти и 

течни супстанци за употреба во машини за 

перење облека  

 

(111)  20906   (151)  11/06/2014 

(210)  TM  2008/939  (220)  31/07/2008 

(181)  31/07/2018 

(450)  30/06/2014 

(732)  Аголи Диел и Ерол 

ул.Кеј Маршал Тито бр40, Охрид, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  кафена, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготување храна и пијалаци; 

привремено сместување  

 

(111)  20907   (151)  11/06/2014 

(210)  TM  2008/940  (220)  31/07/2008 

(181)  31/07/2018 

(450)  30/06/2014 

(732)  АСПЕН-МВ ДОО ОХРИД 

ул. Кеј Маршал Тито бр.40, Охрид, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  златна и кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци, 

привремено сместување  

 

(111)  20903   (151)  11/06/2014 

(210)  TM  2010/447  (220)  14/04/2010 
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(181)  14/04/2020 

(450)  30/06/2014 

(732)  Трговско друштво за копмјутерски 

инженеринг СЕМОС ДОО Скопје 

Бул.Кузман Јосифовски - Питу бр.2, Скопје, 

MK 

(740)  АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ  

СКОПјЕ 

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

(540)  

MACEDONICA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти, научни поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава, апарати и 

инструменти за спроведувае, 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, апарати за гаснење 

пожар  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

настава, забава, спортски и културни активности  

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; правни услуги  

 

(111)  20841   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2011/186  (220)  03/03/2011 

(181)  03/03/2021 

(450)  30/06/2014 

(732)  ФИТОФАРМ 

ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

NOSAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медцински 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)  20904   (151)  11/06/2014 

(210)  TM  2011/388  (220)  27/04/2011 

(181)  27/04/2021 

(450)  30/06/2014 

(732)  Друштво за услуги ХД ПРИНТ ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Првомајска 10, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламен матерјал (ажурирање на 

рекламниот матерјал), рекламен матерјал 

(изнајмување рекламен матерјал), рекламен 

простор ( изнајмување рекламен простор), 

рекламирање, рекламирање (огласување), 

рекламирање преку пошта, рекламни огласи 

(ширење на рекламните огласи), рекламни 

текстови (објавување и пишување рекламни 

текстови)  

кл. 40  печатење, печатење (литографско 

печатење), печатење (офсет печатење), 

печатење (фотографско печатење), печатење на 

свила, печатење керамички производи, 

печатење на примероци, пишување (ласерско 

пишување), ламинирање, лепење плакати, 

литографско печатење  

 

(111)  20899   (151)  27/05/2014 

(210)  TM  2011/475  (220)  13/05/2011 

(181)  13/05/2021 

(450)  30/06/2014 
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(732)  Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз 

Градско 

Автопат бб, 1420 Градско, MK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

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

(540)  

 

(591)  мат златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво; минерална и сода-вода и други 

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  20905   (151)  11/06/2014 

(210)  TM  2011/507  (220)  18/05/2011 

(181)  18/05/2021 

(450)  30/06/2014 

(732)  СЛОВЕН ОИЛ ДООЕЛ 

ул.„Илинденска" бб, 1200 Тетово , MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  акумулатори, електрични; акумулатори, 

електрични за возила; батерии; батерии, 

електрични, батерии, електрични, за возила  

 

(111)  20909   (151)  11/06/2014 

(210)  TM  2011/727  (220)  29/06/2011 

(181)  29/06/2021 

(450)  30/06/2014 

(732)  А. М. ДООЕЛ 

ул.Лазо Трпоски 21, Охрид , MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  зелена и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

храна, овошје, зеленчук, јајца, млеко и млечни 

производи, брашно и производи од жита, леб, 

кафе, пијалaци од овошје и овошни сокови, 

алкохолни пијалоци, месо, риба, шеќер, ориз, 

сол и масло  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалaци, 

привремено сместување  

 

(111)  20908   (151)  11/06/2014 

(210)  TM  2011/728  (220)  29/06/2011 

(181)  29/06/2021 

(450)  30/06/2014 

(732)  ТАМАРО 

ул.Лазо Трпоски 21, Охрид, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

прехрана, овошје, зеленчук, јајца, млеко и 

млечни производи, брашно и производи од жита, 

леб, кафе, пијалaци од овошје и овошни сокови, 

алкохолни пијалоци, месо, риба, шеќер, ориз, 

сол и масло  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци, 

привремено сместување  

 

(111)  20910   (151)  13/06/2014 

(210)  TM  2011/875  (220)  15/08/2011 
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(181)  15/08/2021 

(450)  30/06/2014 

(732)  ГДи ГИСДАТА дооел Скопје 

бул.Кочо Рацин бр.13, MK 

(540)  

 

(591)  сина и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  научни 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  

 

(111)  20900   (151)  15/05/2014 

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

(181)  12/10/2021 

(450)  30/06/2014 

(732)  Пазар3.Ком доо 

с. Козјак, 7310 Ресен, MK 

(540)  

 

(591)  зелена и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги преку интернет со аукциска 

продажба на производи на мало, огласување, 

водење на работење, управување со 

канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат на 

истите, услуги за индустриски анализи и 

истражување; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  20883   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/721  (220)  06/07/2012 

(181)  06/07/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  ОХИС Билјана ДООЕЛ 

ул.Првомајска б.б., Скопје, MK 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

средства за белење и други супстанции за 

перење  

 

(111)  20846   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/727  (220)  06/07/2012 

(181)  06/07/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  Трговско друштво АЛСАР ХОЛДИНГ 

ДОО Скопје 

ул.Кеј Димитар Влахов бр.1, Скопје, MK 

(740)  Александра Трајчовска, адвокат 

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000 

(540)  

 

(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  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  
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кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани за недвижен 

имот  

 

(111)  20866   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/732  (220)  10/07/2012 

(181)  10/07/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  Трговско радиодифузно друштво 

ТЕЛЕВИЗИЈА СИТЕЛ ДООЕЛ со седиште во 

Скопје, општина Центар 

ул.Градски стадион б.б., MK 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје 

(540)  

SITEL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(111)  20889   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/740  (220)  11/07/2012 

(181)  11/07/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  Трговско друштво за новинско 

издавачка дејност и графичко производство 

ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје 

ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  сина, светло и темно сина, бела 

(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. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(111)  20865   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/768  (220)  19/07/2012 

(181)  19/07/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  PayPal, Inc 

2211 North First Street, San Jose, CA 95131, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

PAYPAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  обезбедување на привремена употреба на 

софтвер, што не може да се преземе, за 

компјутерски софтвер за обработка на 

електронски плаќања и трансфер на средства до 

и од другите; автентикациски софтвер за 

контрола на пристапот до и комуникацијата со 

компјутери што може да се симне (преземе) од 

глобална компјутерска мрежа и/или снимени на 

компјутерски медиуми; магнетски кодирани 

кредитни картички и платежни картички; 

безбедносен уред за компјутерски хардвер, 

имено, калкулатор на непредвидливи кодови 

(шифри) за пристап до базата на податоци на 

главниот (домаќин) компјутер  

кл. 36  финансиски услуги, имено, електронски 

трансфер на средства по електронски 

комуникациски мрежи; расчистување и 

помирување на финансиски трансакции преку 

електронски комуникациски мрежи; 

обезбедување на широк спектар на платежни и 

финансиски услуги, имено, услуги на кредитни 
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картички, издавање на кредитни картички и 

кредитни линии, обработка и пренос на сметки и 

нивни плаќања, услуги на исплата на сметки со 

гарантирана испорака на исплата, и брокерство 

на средствата на пазарот на пари, сето 

извршено преку глобална комуникациска мрежа  

кл. 42  обезбедување на привремена употреба 

на онлајн софтвер, што не може да се преземе, 

за обработка на електронски плаќања; 

обезбедување на привремена употреба на 

онлајн автентикациски софтвер, што не може да 

се преземе, за контрола на пристапот до и 

комуникацијата со компјутери и компјутерски 

мрежи  

 

(111)  20890   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/774  (220)  20/07/2012 

(181)  20/07/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  ФИТОФАРМ 

ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

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

зелена 

(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; 

диететска храна и супстанции што се користат 

во медицината и ветерината, храна за бебиња, 

диететски суплементи за луѓето и животните; 

фластери, материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  20864   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/785  (220)  23/07/2012 

(181)  23/07/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

TAPTIQOM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  20871   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/801  (220)  27/07/2012 

(181)  27/07/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  ZADA Pharmaceuticals d.o.o 

Donji Bistarac 75300 Lukavac, BA 

(740)  ПЕТКОВСКИ БРАНКО, адвокат 

Ул. Народен Фронт бр.7/4 1000 Скопје 

(540)  

TIACID 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  20872   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/813  (220)  31/07/2012 

(181)  31/07/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  National Geographic Society 
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1145 17th Street, N. W. Washington D. C. 20036 , 

US, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски,  фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и настава: 

апарати и инструменти за спроведување, 

прекин, трансформирање, акумулирање, 

регулирање и контрола на електрицитет; 

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, опрема за обработка на податоци и 

компјутери, апарати за гаснење пожар; 

компјутерски софтвер во вид на апликација за 

мобилни телефони, компјутери, рачни 

компјутери, преносни компјутери, таблети, 

преносни медиа плеери, имено, софтери за 

употреба во дистрибуирање на дигитални видеа, 

видео фајлови и мултимедијални содржини; 

филмови и телевизиски програми кои можат да 

се превземат од Интернет преку услугата видео 

на барање  

кл. 38  телекомуникации; услуги на праќање 

аудио, визуелни и аудио визуелни материјали 

преку глобална компјутерска мрежа; аудио и 

видео емитување преку Интернет; услуги на 

телевизиско емитовање; услуги на телевизиско 

кабловско емитовање.  

кл. 41  образовни услуги; подготовка на обука; 

разонода; спортски и културни активности; 

овозможување пристап до филмови и 

телевизиски програми кои не можат да се 

превземат од интернет преку услугата видео на 

барање; услуги на образование и разонода; 

културни активности; продукција на телевизиска 

програма; овозможување на телевизиска 

програма во живо, филмови, видеа, емитување 

телевизиска програма преку Интернет и слики 

преку глобална компјутерска мрежа; услуги на 

он-лајн мапа и распореди на настани и излагања  

 

(111)  20884   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/815  (220)  01/08/2012 

(181)  01/08/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  Здружение КУЛТУРЕН ЗАБАВЕН ЖИВОТ 

КЗЖ Струмица 

ул.Тошо Арсов бр.20, Струмица, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црвена, портокалова, жолта, зелена, 

лилакова, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  демонстрација на производи, 

изнајмување рекламен простор, изложби  

кл. 41  забавни, спортски и културни активности, 

организирање натпревари, приредби 

(одржување приредби), приредби (организирање 

приредби), разонода, организирање фестивали  

кл. 43  услуги за подготвување скара и пијалаци  

 

(111)  20861   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/825  (220)  01/08/2012 

(181)  01/08/2022 
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(450)  30/06/2014 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

COMVEO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  офтамолошки препарати  

 

(111)  20873   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/832  (220)  10/08/2012 

(181)  10/08/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

DIPROBABY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  не-медикаментозни препарати за нега на 

кожата  

кл. 5  медикаментозни препарати за нега на 

кожата  

 

(111)  20852   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/852  (220)  14/08/2012 

(181)  14/08/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

с.Радово бр.45, Босилово, 2400 Струмица, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

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

зелена, портокалова, сина, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кашкавал  

 

(111)  20853   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/854  (220)  14/08/2012 

(181)  14/08/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

с.Радово бр.45, Босилово, 2400 Струмица, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

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

сина, сива, кафеава, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кашкавал  

 

(111)  20856   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/862  (220)  17/08/2012 
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(181)  17/08/2022 

(450)  30/06/2014 

(300)  85/551.360  23/02/2012  US 

(732)  JOSEPH COMPANY INTERNATIONAL, 

INC. 

1711 Langley Avenue, IRVINE, CA 92614, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  црна, сина и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски и спортски пијалоци кои 

содржат диететски у хранливи додатоци, 

витамини и билки  

 

(111)  20850   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/867  (220)  21/08/2012 

(181)  21/08/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  JOSEPH COMPANY INTERNATIONAL, 

INC. 

1711 Langley Avenue, IRVINE, CA 92614, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

MICROCOOL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  сад за храна или пијалок кој има 

запечатена единица за размена на топлина која 

е трајно прицврстена за неговата внатрешност и 

е во контакт со храната или пијалокот  

 

(111)  20851   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/868  (220)  21/08/2012 

(181)  21/08/2022 

(450)  30/06/2014 

(230)(300)   

(732)  JOSEPH COMPANY INTERNATIONAL, 

INC. 

1711 Langley Avenue, IRVINE, CA 92614, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

WEST COAST CHILL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски и спортски пијалоци кои 

содржат диететски и хранливи додатоци, 

витамини и билки  

 

(111)  20844   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/870  (220)  22/08/2012 

(181)  22/08/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  АД ЈАКА 80 Радовиш 

ул.Првомајска 75А, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

JEKODERM 

(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; 

диететска храна и супстанции што се користат 

во медицината и ветерината, храна за бебиња, 

диететски суплементи за луѓето и животните; 

фластери, материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства за 
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дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  20845   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/872  (220)  22/08/2012 

(181)  22/08/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  АД ЈАКА 80 Радовиш 

ул.Првомајска 75А, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

TOP BALZAM 

(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; 

диететска храна и супстанции што се користат 

во медицината и ветерината, храна за бебиња, 

диететски суплементи за луѓето и животните; 

фластери, материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  20867   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/885  (220)  24/08/2012 

(181)  24/08/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  Henan Xinfei Electric Co. Ltd. 

Beigan Road, Xinxiang City, Henan, Postal 

Code:453002, CN 

(740)  Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  црна, бела, сите нијанси на кафеава, 

портокалова, жолта, црвена, сите нијанси на 

сина, металик златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини за перење на алишта, фрижидери, 

компресори за фрижидер; делови и опрема за 

машини за перење на алишта и компресори за 

фрижидер  

кл. 11  фрижидери, замрзнувачи, микробранови 

печки, клима уреди, инсталации и апарати за 

климатизација, апарати и машини за ладење, 

разладни садови, машини и апарати за лед, 

рачни фрижидери, апарати и инсталации за 

ладење, садови за лед, апарати за ладење на 

воздух, инсталации и апарати за вентилација 

[климатизација]; лабораториски печки, 

структурни плочи за печки; тенџериња за 

готвење под притисок, електични; печки за 

печење; рингли, садови за готвење, електрични; 

шпорети; апарати и инсталации за готвење; 

рерни; рингли (на гас); тостери за леб; тавчиња 

[апарати за готвење], кујнски печки [рерни]; 

скари; автоклави [шпорети на електричен 

притисок]; соларни бојлери; соларни разладни 

уреди; опрема за соларно осветлување  

 

(111)  20868   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/886  (220)  24/08/2012 

(181)  24/08/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  Henan Xinfei Electric Co. Ltd. 

Beigan Road, Xinxiang City, Henan, Postal 

Code:453002, CN 

(740)  Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  



 

 

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

Гласник 21/3 јуни 2014, Скопје 

 

(591)  црно, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини за перење на алишта, фрижидери, 

компресори за фрижидер; делови и опрема за 

машини за перење на алишта и компресори за 

фрижидер  

кл. 11  фрижидери, замрзнувачи, микробранови 

печки, клима уреди, инсталации и апарати за 

климатизација, апарати и машини за ладење, 

разладни садови, машини и апарати за лед, 

рачни фрижидери, апарати и инсталации за 

ладење, садови за лед, апарати за ладење на 

воздух, инсталации и апарати за вентилација 

[климатизација]; лабораториски печки, 

структурни плочи за печки; тенџериња за 

готвење под притисок, електични; печки за 

печење; рингли, садови за готвење, електрични; 

шпорети; апарати и инсталации за готвење; 

рерни; рингли (на гас); тостери за леб; тавчиња 

[апарати за готвење], кујнски печки [рерни]; 

скари; автоклави [шпорети на електричен 

притисок]; соларни бојлери; соларни разладни 

уреди; опрема за соларно осветлување  

 

(111)  20869   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/888  (220)  27/08/2012 

(181)  27/08/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  Henan Xinfei Electric Co. Ltd. 

Beigan Road, Xinxiang City, Henan, Postal 

Code:453002, CN 

(740)  Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини за перење на алишта, фрижидери, 

компресори за фрижидер; делови и опрема за 

машини за перење на алишта и компресори за 

фрижидер  

кл. 11  фрижидери, замрзнувачи, микробранови 

печки, клима уреди, инсталации и апарати за 

климатизација, апарати и машини за ладење, 

разладни садови, машини и апарати за лед, 

рачни фрижидери, апарати и инсталации за 

ладење, садови за лед, апарати за ладење на 

воздух, инсталации и апарати за вентилација 

[климатизација]; лабораториски печки, 

структурни плочи за печки; тенџериња за 

готвење под притисок, електични; печки за 

печење; рингли, садови за готвење, електрични; 

шпорети; апарати и инсталации за готвење; 

рерни; рингли (на гас); тостери за леб; тавчиња 

[апарати за готвење], кујнски печки [рерни]; 

скари; автоклави [шпорети на електричен 

притисок]; соларни бојлери; соларни разладни 

уреди; опрема за соларно осветлување  

 

(111)  20855   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/897  (220)  29/08/2012 

(181)  29/08/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  JOSEPH COMPANY INTERNATIONAL, 

INC. 

1711 Langley Avenue, IRVINE, CA 92614, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

CHILL CAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 21  сад за храна или пијалок кој има 

запечатена единица за размена на топлина која 

е трајно прицврстена за неговата внатрешност и 

е во контакт со храната или пијалокот  

 

(111)  20847   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/921  (220)  04/09/2012 

(181)  04/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  FABRICAS AGRUPADAS DE MUNECAS 

DE ONIL, S.A. 

San Antonio, n 8, 03430 ONIL-ALICANTE, ES 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  розева, сина и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  игри и играчки, производи за гимнастика и 

спорт кои не се опфатени со другите класи, 

украси за елка  

 

(111)  20848   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/929  (220)  05/09/2012 

(181)  05/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  Трговско друштво за производство, 

трговија и услуги ПЕТНИК Струга ДООЕЛ 

ул.Нико Нестор бр.22, Струга, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб  

 

(111)  20885   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/934  (220)  06/09/2012 

(181)  06/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  Енес Рамадани 

ул.Х. Тодоровски-Карпош бр.90 А, 1000 

Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно зелена, црвена, сива 

и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

чај  

 

(111)  20858   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/935  (220)  06/09/2012 

(181)  06/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

BUNAR 

(551)  индивидуална 



 

 

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

Гласник 21/3 јуни 2014, Скопје 

(510, 511) 

кл. 32  пиво; минерална и сода-вода и други 

безалкохони пијалоци; пијалоци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати  за 

производство на пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

 

(111)  20882   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/936  (220)  07/09/2012 

(181)  07/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  Zumba Fitness, LLC 

800 Silks Run, Suite 2310, Hallandale, Florida 

33009, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

ZUMBA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  дигитална медиа, вклучително претходно 

снимени видео касети, дигитални видео дискови, 

дигитални сестрани дискови, превземачки аудио 

и видео снимки, DVD-a, музички CD-a, звучни 

снимки и дигитални дискови со висока 

дефиниција; видео игри; превземачки софтвер 

за видео игри; програми за електронски игри; 

софтвер за електронски игри; софтвер за 

електронски игри за безжични уреди; програми 

за интерактивни видео игри; програми за видео и 

компјутерски игри; дискови за видео игри; 

софтвер за видео игри; сите горенаведени 

поврзани со фитнес, танц и/или здравје  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

настава; забава; спортски и културни активности; 

хостирање онлајн блогови во врска со танц и 

фитнес; сите горенаведени поврзани со фитнес, 

танц и/или здравје  

 

(111)  20859   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/941  (220)  10/09/2012 

(181)  10/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  Brown-Forman Polska Sp. z.o.o. a Polish 

limited company 

ul.Postepu 21D, 02-676, Warsaw, PL 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни напитоци, вклучително 

дестилирани алкохоли  

 

(111)  20886   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/942  (220)  10/09/2012 

(181)  10/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  BOSNALIJEK d.d. 

Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

BETHANAT 

BOSNALIJEK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  20887   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/944  (220)  10/09/2012 

(181)  10/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  Victoria's Secret Stores Brand 

Management, Inc. 

Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 

43068, US 
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(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

LOVE PINK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за лична нега и парфимериски 

производи, имено, екстракт на парфем, парфем, 

колонска вода, тоалетна вода, парфимиран 

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

спреј за тело, пилинзи за тело, пена за капење, 

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

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

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

козметика, имено, коректор за делот под очите, 

сенки за очи, ајлајнери, маскара, шминка за 

нагласување на очите, лак за нокти, пудра за 

лице, руменило, подлога за шминка и коректори, 

течни подлоги; немедицински препарати за нега 

на усни; кармини, балзам за усни, средство за 

зголемување на волуменот на усните, сјај за 

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

усни, прајмер за лице, хидратантна крема во 

боја, хранлива крема, лосиони за кожа, средства 

за отстранување на шминка, креми за лице, 

креми за чистење, гелови за чистење, тоници за 

лице, хидратантни креми, креми за третман на 

очи, пилинзи за лице; средства за мат ефект на 

кожата, пудри за бронзен ефект на кожата и на 

лицето, пудри за совршен финиш, светликави 

пудри, козметички комплет шминки што се 

состои од сенки за очи, кармини, сјаеви за усни, 

средство за постигнување бронзен ефект, 

моливи за усни, маскари, руменила и лак за 

нокти  

кл. 14  часовници и рачни часовници; накит, 

имено: синџирчиња за околу врат, нараквици, 

обетки, игли кои претставуваат накит, прстени, 

нараквици за глужд, копчиња за манжетни, 

привезоци за нараквици и за нараквици за 

глужд, привезоци за синџирчиња за околу врат; 

кутии за таблети направени од благородни 

метали  

кл. 18  рачни торби, торби за сите намени, 

големи торби, патни торби, торби што се носат 

преку рамо, ташни, "clutch" торби, поштенски 

торби, торби за пелени, вечерни рачни торби, 

торби што се носат околу рачниот зглоб, вреќи 

за предмети, торби за кучиња, торбички што се 

носат околу појас, ранци, атлетски торби, торби 

за во теретана, мали куфери, торби за 

компјутери, актенташни, торби за багаж, вреќи за 

облека за патување, патнички куфер, торби за на 

плажа, торби за пазарење, торбички,   

паричници,   футроли   за   клучеви,   футроли   

за   кредитни   картички, 

козметички футроли и торби што се продаваат 

празни, чадори, чадори за сонце, корици за 

пасоши, паричник за метални пари, корици за 

чекови и ремени  

кл. 25  спортски брусхалтери, панталони, 

кошули, шорцеви, маици, маици без ракави, 

фармерки, јакни, капути, фустани, здолништа, 

шорцеви, атлетска облека, свадбена облека, 

неформална облека, свечена облека, формална 

облека, облека за гимнастика, облека за 

трудници, спортска облека, облека за заштита 

од сонце, фустани за на плажа, облека за на 

плажа, саронг, облека за пливање, стегачи за 

обликување на телото, боди, брусхалтер, 

корсети, камисоли, мидер, појас за чорапи, 

стегачи, гаќички, слип (долна облека), гаќи, 

поткошули, долна облека, прслучиња, безбол 

капи, шешири, ленти за глава, капи за 

туширање, спортски капи, сламени шешири, 

шешири за сонце, костими, капи за пливање, 

атлетски обувки, обувки за на плажа, 

неформални обувки, вечерни обувки, обувки за 

вежбање, чорапи, ракавици, ракавици без прсти, 

наметки, чорапи и плетена трикотажа, 

доколенки, хулахопки, женски чорапи, женски 

најлонски чорапи/трико, бадемантил, женска 

долна облека, облека за одмор, неглиже, 

ноќница, ноќна кошула, пижами, облека за 

спиење, едноделни блузи со гаќички (женска 

долна облека) и шалови, марами  

кл. 35  услуги на малопродажни продавници, он-

лајн услуги на малопродажни продавници и 

услуги на нарачки што се праќаат преку пошта, 

се во областа на облеката вклучувајјќи и женска 
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долна облека и интимна облека, кожна стока, 

модни додатоци, накит, обувки, козметика, 

производи за лична нега, наочари, багаж и 

производи за домаќинство  

 

(111)  20849   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/946  (220)  10/09/2012 

(181)  10/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  SHFL entertainment, Inc. 

1106 Palms Airport Drive, Las Vegas, Nevada 

89119, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41   услуги на забава, особено 

овозможување, изнајмување и давање на 

лиценца за игри на среќа кои се играат во живо и 

по електронски пат; казино игри, игри за забава 

и игри заради плаќање кои се играат он-лајн и по 

пат на Интернет; споредни обложувалници, 

споредни игри и карактеристики он-лајн и 

Интернет игри; игри на среќа кои се играат во 

живо, по пат на видео и/или он-лајн; игри кои 

може да се превземат и игри кои не може да се 

превземат; достава на правила за играње на 

игри за он-лајн и Интернет игри; овозможување, 

изнајмување и лиценцирање на он-лајн и 

Интернет игри; овозможување на казина, игри и 

услуги на обложување он-лајн или преку 

Интернет вебсајтови; играње преку Интернет 

или играње преку мобилни телефони со 

користење на технологија на далечинско 

управување вклучувајќи игра за забава без 

обложување, игри што се играат на маса во живо 

или посебни мобилни уреди за игри дури и кога 

се користи технологија на далечинско 

управување; овозможување на игри по пат на 

систем базиран на компјутери; услуги на 

овозможување електронски игри по пат на 

Интернет; услуги на он-лајн и Интернет игри што 

се играат од забава  

 

(111)  20857   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/948  (220)  11/09/2012 

(181)  11/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  GENEVA LABORATORIES LIMITED (a 

company incorporated in Virgin Islands (British) 

Palm Grove House, Box 438, Road Town 

Tortola, VG 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

LIPIDOL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други супстанции 

за употреба при перење; препарати за чистење, 

полирање, рибање и абразивни препарати; 

сапуни; парфемирија, основни масла, козметика, 

лосиони за коса; пасти за заби; дезодоранси за 

лична употреба; препарати за парфемирање на 

воздух; масла за нега на кожа, креми, гелови и 

лосиони; шампони  

 

(111)  20874   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/949  (220)  11/09/2012 

(181)  11/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  Фармасвис дооел 

ул.Лондонска 19/III/6, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

RAPIDOL S 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати - лекови  

 

(111)  20875   (151)  24/04/2014 

(210)  TM  2012/950  (220)  11/09/2012 

(181)  11/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  Д.П.У. БЕБОФИТ Елизабета Љатко 

Михаиловиќ ДООЕЛ Скопје 

ул.Кленоеец 38, 1000 Скопје, MK 

(740)  Елизабета Љатко Михаиловиќ 

ул.Кленоец 38, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, ветеринарски и санитарни 

препарати; диететски супстанци што се користат 

во медицината; медицински чај, витамински, 

минерални препарати  

кл. 29  конзервирано, сушено и варено овошје и 

зеленчук  

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

замена за кафе, брашно и производи од жито, 

леб, слатки  

 

(111)  20876   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/954  (220)  13/09/2012 

(181)  13/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. "Васил Аџиларски" бб, 8 кат, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, сива, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 
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информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(111)  20877   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/955  (220)  13/09/2012 

(181)  13/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. "Васил Аџиларски" бб, 8 кат, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 
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рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 
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автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(111)  20878   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/956  (220)  13/09/2012 

(181)  13/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. "Васил Аџиларски" бб, 8 кат, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, сива, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 
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безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(111)  20879   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/957  (220)  13/09/2012 

(181)  13/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. "Васил Аџиларски" бб, 8 кат, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 
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телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(111)  20880   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/958  (220)  13/09/2012 

(181)  13/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. "Васил Аџиларски" бб, 8 кат, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    115 | С т р а н а  
 

Гласник 21/3 јуни 2014, Скопје 

 

(591)  бела, жолта, портокалова, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

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 
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пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(111)  20881   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/959  (220)  13/09/2012 

(181)  13/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. "Васил Аџиларски" бб, 8 кат, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 
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услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(111)  20837   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/960  (220)  14/09/2012 

(181)  14/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  Друштво за трговија, услуги и 

градежништво ЕРГО КОМ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул.Христо Смирненски бр.47/1-3, Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  метални градежни материјали  

кл. 19  неметални градежни материјали  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

градежни материјали  

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

кл. 42  архитектура  

 

(111)  20863   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/966  (220)  17/09/2012 

(181)  17/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  Друштво за производство трговија и 

услуги МЕБИУС ДОО Кочани 

ул.Маршал Тито бр. 16-7 Кочани, 2300 Кочани, 

MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ 

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

(540)  

MAGNUS 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти, сметалки, уреди за 

сметководство, телефонски секретарки, 

аудиовизуелни апарати за настава, 

компјутерсжи терминали, автоматски благајни за 

депонирање повлекување или трансфер на 

парични средства, читачи на бар кодови, кабли 

коаксијални, кабли електрични, кабли оптички, 

видеокамери, фотоапарати, централни 

процесорски единици, полначи за електрични 

батерии, чипови (ДНА чипови), чипови 

(интегрирани струјни кола), блокади против 

промени на струја (импеданца), апарати што се 

вклучуваат со паричка, компакт диск плеери, 

компјутерски програми за играње, компјутерски 

тастатури, компјутерски мемории, компјутерски 

оперативни програми снимени, комлјутерски 

периферни уреди, ќомпјутерски програми 

(софтвер кој може да се префрла), компјутери, 

кондензатори, електрични конектори, носачи на 

податоци (магнетни носачи на податоци), носачи 

на податоци (оптички носачи на податоци), 

апарати за обработка на податоци, детектори, 

мембрани (акустика), ДБД плеери, електро-

динамички апарати за далечинско управување 

со знаци, дискови (компакт дискови аудио и 

видео), дискови (меморија само за читање), 

оптички дискови, дискетни единици за 

компјутери, магнетни дискови, блиц сијалички 

(фотографија), флопи дискетна единица, игри 

(апарати за играње игри приспособени за 

употреба со надворешен екран или монитор), 

слушалки, високотонци за звучници, џубоксови 

за компјутери, музички џубоксови, звучници, 

микропроцесори, модеми, електрични апарати 

за надгледување, монитори, глувче, подлоги за 

компјутерски глувчиња, фотокопири, 

фототелеграфни апарати, електронски цртачи, 

џебни калкулатори, печатачи за употреба со 

компјутери, апарати за проекција, екрани за 

проекција, апарати за далечинско управување, 

апарати за снимање звук, апарати за емитување 

звук, телефонски апарати, телевизиски апарати, 

кертриџи со видео игри, видео екрани, видео 

телефони, компјутери за обработка на текст  

кл. 35  рекламирање, камцелариски работи, 

книговодство, администрација, бизмис 

истражување, комерцијални информации и 

советување на потрошувачите, комуникациски 

медиуми, раководење со датотеки, трговија на 

мало и на големо со: апарати и инструменти, 

сметалки, уреди за сметководство, телефонски 

секретарки, аудиовизуелни апарати за настава, 

компјутерски терминали, автоматски благајни за 

депонирање повлекување или трансфер на 

парични средства, читачи на бар кодови, кабли 

коаксијални, кабли електрични, кабли оптички, 

видеокамери, фотоапарати, централни 

процесорски едимици, полначи за електрични 

батерии, чипови (ДНА чипови), чипови 

(интегрирани струјни кола), блокади против 

промени на струја (импеданца), апарати што се 

вклучуваат со паричка, компакт диск плеери, 

компјутерски програми за играње, компјутерски 

таетатури, компјутерски мемории, компјутерски 

оперативни програми снимени, компјутерски 

периферни уреди, компјутерски програми 

(софтвер кој може да се префрла), компјутери, 

кондензатори, електрични конектори, носачи на 

податоци (магнетни носачи на податоци), носачи 

на податоци (оптички носачи на податоци), 

апарати за обработка на податоци, детектори, 

мембрани (акустика), ДВД плеери, електро-

динамички апарати за далечинско управување 

со знаци, дискови (компакт дискови аудио и 

видео), дискови (меморија само за читање), 

оптички дискови, дискетни единици за 

компјутери, магнетни дискови, блиц сијалички 

(фотографија), флопи дискетна единица, игри 

(апарати за играње игри приспособени за 

употреба со надворешен екран или монитор), 

слушалки, високотонци за звучници, иубоксови 

за компјутери, музички џубоксови, звучници, 

микропроцесори, модеми, електрични апарати 

за надгледување, монитори, глувче, подлоги за 

компјутерски глувчиња, фотокопири, 

фототелеграфни апарати, електронски цртачи, 

џебни калкулатори, печатачи за употреба со 

компјутери, апарати за проекција, екрани за 

проекција, апарати за далечинско управување, 

апарати за снимање звук, апарати за емитување 

звук, телефонски апарати, телевизиски апарати, 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    119 | С т р а н а  
 

Гласник 21/3 јуни 2014, Скопје 

кертриџи со видео игри, видео екрани, видео 

телефони, компјутери за обработка на текст  

кл. 37  поправки, инсталациски услуги, 

компјутерски компоненти (инсталирање 

одржување и поправање на компјутерски 

компоненти), монтирање одржување и поправка 

на канцелариски машини и опрема  

 

(111)  20854   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/967  (220)  17/09/2012 

(181)  17/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  Друштво за производство трговија и 

услуги МЕБИУС ДОО Кочани 

ул.Маршал Тито бр. 16-7 Кочани, 2300 Кочани, 

MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ 

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

(540)  

MATRIX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти, сметалки, уреди за 

сметководство, телефонски секретарки, 

аудиовизуелни апарати за настава, 

компјутерсжи терминали, автоматски благајни за 

депонирање повлекување или трансфер на 

парични средства, читачи на бар кодови, кабли 

коаксијални, кабли електрични, кабли оптички, 

видеокамери, фотоапарати, централни 

процесорски единици, полначи за електрични 

батерии, чипови (ДНА чипови), чипови 

(интегрирани струјни кола), блокади против 

промени на струја (импеданца), апарати што се 

вклучуваат со паричка, компакт диск плеери, 

компјутерски програми за играње, компјутерски 

тастатури, компјутерски мемории, компјутерски 

оперативни програми снимени, комлјутерски 

периферни уреди, ќомпјутерски програми 

(софтвер кој може да се префрла), компјутери, 

кондензатори, електрични конектори, носачи на 

податоци (магнетни носачи на податоци), носачи 

на податоци (оптички носачи на податоци), 

апарати за обработка на податоци, детектори, 

мембрани (акустика), ДБД плеери, електро-

динамички апарати за далечинско управување 

со знаци, дискови (компакт дискови аудио и 

видео), дискови (меморија само за читање), 

оптички дискови, дискетни единици за 

компјутери, магнетни дискови, блиц сијалички 

(фотографија), флопи дискетна единица, игри 

(апарати за играње игри приспособени за 

употреба со надворешен екран или монитор), 

слушалки, високотонци за звучници, џубоксови 

за компјутери, музички џубоксови, звучници, 

микропроцесори, модеми, електрични апарати 

за надгледување, монитори, глувче, подлоги за 

компјутерски глувчиња, фотокопири, 

фототелеграфни апарати, електронски цртачи, 

џебни калкулатори, печатачи за употреба со 

компјутери, апарати за проекција, екрани за 

проекција, апарати за далечинско управување, 

апарати за снимање звук, апарати за емитување 

звук, телефонски апарати, телевизиски апарати, 

кертриџи со видео игри, видео екрани, видео 

телефони, компјутери за обработка на текст  

кл. 35  рекламирање, камцелариски работи, 

книговодство, администрација, бизмис 

истражување, комерцијални информации и 

советување на потрошувачите, комуникациски 

медиуми, раководење со датотеки, трговија на 

мало и на големо со: апарати и инструменти, 

сметалки, уреди за сметководство, телефонски 

секретарки, аудиовизуелни апарати за настава, 

компјутерски терминали, автоматски благајни за 

депонирање повлекување или трансфер на 

парични средства, читачи на бар кодови, кабли 

коаксијални, кабли електрични, кабли оптички, 

видеокамери, фотоапарати, централни 

процесорски едимици, полначи за електрични 

батерии, чипови (ДНА чипови), чипови 

(интегрирани струјни кола), блокади против 

промени на струја (импеданца), апарати што се 

вклучуваат со паричка, компакт диск плеери, 

компјутерски програми за играње, компјутерски 

таетатури, компјутерски мемории, компјутерски 

оперативни програми снимени, компјутерски 

периферни уреди, компјутерски програми 

(софтвер кој може да се префрла), компјутери, 

кондензатори, електрични конектори, носачи на 

податоци (магнетни носачи на податоци), носачи 

на податоци (оптички носачи на податоци), 

апарати за обработка на податоци, детектори, 
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мембрани (акустика), ДВД плеери, електро-

динамички апарати за далечинско управување 

со знаци, дискови (компакт дискови аудио и 

видео), дискови (меморија само за читање), 

оптички дискови, дискетни единици за 

компјутери, магнетни дискови, блиц сијалички 

(фотографија), флопи дискетна единица, игри 

(апарати за играње игри приспособени за 

употреба со надворешен екран или монитор), 

слушалки, високотонци за звучници, иубоксови 

за компјутери, музички џубоксови, звучници, 

микропроцесори, модеми, електрични апарати 

за надгледување, монитори, глувче, подлоги за 

компјутерски глувчиња, фотокопири, 

фототелеграфни апарати, електронски цртачи, 

џебни калкулатори, печатачи за употреба со 

компјутери, апарати за проекција, екрани за 

проекција, апарати за далечинско управување, 

апарати за снимање звук, апарати за емитување 

звук, телефонски апарати, телевизиски апарати, 

кертриџи со видео игри, видео екрани, видео 

телефони, компјутери за обработка на текст  

кл. 37  поправки, инсталациски услуги, 

компјутерски компоненти (инсталирање 

одржување и поправање на компјутерски 

компоненти), монтирање одржување и поправка 

на канцелариски машини и опрема  

 

(111)  20838   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/970  (220)  17/09/2012 

(181)  17/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  Deva Holding A.S. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 

34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

DEGASTROL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  20839   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/971  (220)  17/09/2012 

(181)  17/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(230)(300)   

(732)  Deva Holding A.S. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 

34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

CEFAKS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  20840   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/972  (220)  17/09/2012 

(181)  17/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  Deva Holding A.S. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 

34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

AZITRO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  20842   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/973  (220)  17/09/2012 

(181)  17/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  Deva Holding A.S. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 

34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

AMOKLAVIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  20862   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/977  (220)  18/09/2012 
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(181)  18/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  Друштво за трговија на големо и мало 

БС-ИНФИНИТИ ДОО увоз извоз Скопје 

ул.Никола Вапцаров бр.4, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, црна, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури и 

производи од скапоцени метали или обложени 

со нив, што не се опфатени со другите класи; 

накит; скапоцени камења; хорологиски и 

хронометриски инструменти; златен и 

дијамантски накит; часовници  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; презентација на стоки 

преку комуникациски медиуми за малопродажба, 

претставување на производите; услуги при 

продажба на големо и мало со :скапоцени 

метали и нивните легури и производи од 

скапоцени метали или обложени со нив, што не 

се опфатени со другите класи; накит; скапоцени 

камења; хорологиски и хронометриски 

инструменти; златен и дијамантски накит; 

часовници; увоз извоз  

 

(111)  20843   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/981  (220)  20/09/2012 

(181)  20/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  ODEON TURIZM ISLETMECILIGI A.S. 

Cumhuriyet Cad. No:281 Harbiye Sisli Istanbul, 

TR 

(740)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ 

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

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспорт, пакување и складирање на 

стоки, превоз на лица и стоки, особено со патен, 

железнички, поморски и воздушен; носачки 

услуги; транспорт на пари и скапоцености; тур-

оператор услу] и. дестинациски услуги, услуги за 

управување со земјиште, прием, пренос, 

сместување, насоки со водичи кои го зборуваат 

мајчиниот јазик на гостите, дополнителна турнеја 

и услуги за фансфер назад, организација на 

патувања, резервации и аранжмани за 

патување, екскурзии и крстарења; аранжман на 

транспортни услуги; изнајмување на нуркачки 

одела, организација, резервации и уредување на 

екскурзии, еднодневни патувања и 

разгледување; консултантски услуги при 

патување и придружба на патниците; 

изнајмување, резервации и обезбедување на 

воздухоплов; изнајмување, резервации и 

обезбедување на бродови, особено кајчиња и 

моторни чамци, едрилици и кануа, изнајмување, 

резервации и обезбедување на моторни возила, 

велосипеди и коњи; испорака на парцела; 

организација на патувања. одмор и патувања; 

услуги од туристичка агенција (вклучени во оваа 

класа). особено консултантски услуги и 

резервации за патувања, обезбедување на 

информации за патување, уредување на 

транспортни услуги и патување; резервација 

услуги за патување (нклучени во оваа класа); 

информации за патувањето на Интернет, 

особено, за резервација и букинг во туризмот и 

во секторот на бизнис патувањата (онлајн 

туристички агенции); испорака, испраќање и 

дистрибуција на весници и списанија; 

консултации обезбедени од страна на 

телефонските центри и линии за патувања, 

вклучувајќи ги и бизнис патувања и во областа 

на логистика, транспорт и складирање; 

транспортни услуги, имено следење на патнички 

или товарни возила кои користат компјутери или 
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систем за глобално позиционирање (GPS к 

сообраќај информации  

кл. 43  бироа за сместување (хотели, пансиони), 

сместување (привремено 

изнајмување),резервации за смес i \ вање 

(привремено сместување); бар услуги, 

кафулиња, кафетерии, кетеринг (храна и 

пијалак); дневни градинки (јасли), хотелски 

резервации, хотели (сместување, соби), 

изнајмувањс на простории за состаноци во 

мотели, резервации за изнајмување на 

привремено сместување; ресторани 

(самопослужување), пензионерски домови, 

ресторани за самопослужување, снек-барови , 

туристички домови;  

 

(111)  20896   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/986  (220)  21/09/2012 

(181)  21/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740)  Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

CORNELIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска употреба; 

диететски супстанции прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјал за пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  20895   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/988  (220)  21/09/2012 

(181)  21/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740)  Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

LOSTRIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска употреба; 

диететски супстанции прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјал за пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  20894   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/989  (220)  21/09/2012 

(181)  21/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740)  Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

BELANTIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска употреба; 

диететски супстанции прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјал за пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  20893   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/990  (220)  21/09/2012 

(181)  21/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 
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(740)  Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

BIKALIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска употреба; 

диететски супстанции прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјал за пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  20892   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/991  (220)  21/09/2012 

(181)  21/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740)  Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

MAROCEN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска употреба; 

диететски супстанции прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјал за пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  20897   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/992  (220)  21/09/2012 

(181)  21/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(300)  16396  29/06/2012  LI 

(732)  Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 60048, 

US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

SMARTACTIONS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер и компјутерски 

апликациски софтвер за управување на мобилни 

телефони, паметни телефони и други мобилни 

уреди; софтвер и апликациски програмски 

интерфејс [API] за употреба во адаптација на 

поставувања, оптимизирање на перформанси, 

автоматизирање на задачи, и персонализирање 

на искуство на корисникот 

на мобилни телефони, паметни телефони и 

други мобилни уреди базирани на корисничкиот 

контекст, околина, активност, модалитет, 

однесување, локација и време  

 

(111)  20870   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/995  (220)  21/09/2012 

(181)  21/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  Друштво за маркетинг и пропаганда 

МЕДИА ХАУС ДОО Скопје 

ул. Луј Пастер бр. 5/1-5 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

THE FIRST CARD THAT REFILLS 

ON ITS OWN. 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; рекламни паноа; рекламни 

постери; рекламирање преку електронски 

дигитални и печатени медиуми  

кл. 36  финансиски работи; монетарни работи; 

банкарство; издавање кредитни картички  

 

(111)  20888   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/998  (220)  25/09/2012 
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(181)  25/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  KiK Textilien und Non-Foods GmbH 

Siemensstrasse21 59199 Bonen, DE 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  обувки, облека, капи (покривки за глава)  

 

(111)  20860   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/999  (220)  25/09/2012 

(181)  25/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 

TW8 9GS, GB 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

RELVAR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински препарати и 

супстанции, сите за спречување, третирање 

и/или ублажување на респираторни заболувања 

и пореметувања  

 

(111)  20891   (151)  26/05/2014 

(210)  TM  2012/1000  (220)  25/09/2012 

(181)  25/09/2022 

(450)  30/06/2014 

(230)(300)   

(732)  Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 

TW8 9GS, GB 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

REVINTY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински препарати и 

супстанции  

 

(111)  20898   (151)  05/05/2014 

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

(181)  19/11/2022 

(450)  30/06/2014 

(732)  "TPK" d.o.o. 

Ustanicka 1, Paracin, RS 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, парфимерија, етерични масла, 

козметика, лосиони за коса, пасти за заби  

 

 

 

 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    125 | С т р а н а  
 

Гласник 21/3 јуни 2014, Скопје 

ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 
НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

 
(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) 
(111) регистарски број 
 

(510) (111) 

3 20844 

3 20845 

3 20857 

3 20873 

3 20883 

3 20887 

3 20890 

3 20898 

3 20901 

3 20902 

5 20838 

5 20839 

5 20840 

5 20841 

5 20842 

5 20844 

5 20845 

5 20860 

5 20861 

5 20864 

5 20871 

5 20873 

5 20874 

5 20875 

5 20886 

5 20890 

5 20891 

5 20892 

5 20893 

5 20894 

5 20895 

5 20896 

6 20837 

7 20867 

7 20868 

7 20869 

9 20854 

9 20863 

9 20865 

9 20872 

9 20882 

9 20897 

9 20903 

9 20905 

10 20846 

11 20867 

11 20868 

11 20869 

14 20862 

14 20887 

16 20889 

18 20887 

19 20837 

21 20850 

21 20855 

25 20882 

25 20887 

25 20888 

28 20847 

29 20852 

29 20853 

29 20875 

30 20848 

30 20875 

30 20885 

32 20851 

32 20856 

32 20858 

32 20899 

33 20858 

33 20859 

33 20899 

35 20837 

35 20846 

35 20854 

35 20862 

35 20863 

35 20870 

35 20876 

35 20877 

35 20878 

35 20879 

35 20880 

35 20881 

35 20883 

35 20884 

35 20885 

35 20887 

35 20889 

35 20900 

35 20904 

35 20908 

35 20909 

36 20846 

36 20865 

36 20870 

37 20837 

37 20854 

37 20863 

38 20866 

38 20872 

38 20876 

38 20877 

38 20878 

38 20879 

38 20880 

38 20881 

38 20900 

39 20843 

39 20889 
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39 20907 

40 20904 

41 20849 

41 20872 

41 20882 

41 20884 

41 20889 

41 20903 

42 20837 

42 20865 

42 20876 

42 20877 

42 20878 

42 20879 

42 20880 

42 20881 

42 20900 

42 20903 

42 20910 

43 20843 

43 20884 

43 20899 

43 20906 

43 20907 

43 20908 

43 20909 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 
(732) носител на правото на трговската марка 
(111) регистарски број 
(210) број на пријавата 
 

(732) (210) (111) 

"TPK" d.o.o. MK/T/ 2012/1208 20898 

BOSNALIJEK d.d. MK/T/ 2012/942 20886 

Brown-Forman Polska Sp. z.o.o. a Polish limited company MK/T/ 2012/941 20859 

Deva Holding A.S. MK/T/ 2012/970 20838 

Deva Holding A.S. MK/T/ 2012/971 20839 

Deva Holding A.S. MK/T/ 2012/972 20840 

Deva Holding A.S. MK/T/ 2012/973 20842 

FABRICAS AGRUPADAS DE MUNECAS DE ONIL, S.A. MK/T/ 2012/921 20847 

GENEVA LABORATORIES LIMITED (a company incorporated in 
Virgin Islands (British) 

MK/T/ 2012/948 20857 

Glaxo Group Limited MK/T/ 2012/999 20860 

Glaxo Group Limited MK/T/ 2012/1000 20891 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2012/986 20896 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2012/988 20895 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2012/989 20894 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2012/990 20893 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2012/991 20892 

Henan Xinfei Electric Co. Ltd. MK/T/ 2012/885 20867 

Henan Xinfei Electric Co. Ltd. MK/T/ 2012/886 20868 

Henan Xinfei Electric Co. Ltd. MK/T/ 2012/888 20869 

JOSEPH COMPANY INTERNATIONAL, INC. MK/T/ 2012/862 20856 

JOSEPH COMPANY INTERNATIONAL, INC. MK/T/ 2012/867 20850 

JOSEPH COMPANY INTERNATIONAL, INC. MK/T/ 2012/868 20851 

JOSEPH COMPANY INTERNATIONAL, INC. MK/T/ 2012/897 20855 

KiK Textilien und Non-Foods GmbH MK/T/ 2012/998 20888 

MAGINUS  DOO ZA USLUGE REKLAME I PROPAGANDE I 
TRGOVINU 

MK/T/ 2008/560 20901 
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MAGINUS  DOO ZA USLUGE REKLAME I PROPAGANDE I 
TRGOVINU 

MK/T/ 2008/561 20902 

Merck Sharp & Dohme Corp. MK/T/ 2012/785 20864 

Merck Sharp & Dohme Corp. MK/T/ 2012/825 20861 

Merck Sharp & Dohme Corp. MK/T/ 2012/832 20873 

Motorola Trademark Holdings, LLC MK/T/ 2012/992 20897 

National Geographic Society MK/T/ 2012/813 20872 

ODEON TURIZM ISLETMECILIGI A.S. MK/T/ 2012/981 20843 

PayPal, Inc MK/T/ 2012/768 20865 

SHFL entertainment, Inc. MK/T/ 2012/946 20849 

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. MK/T/ 2012/944 20887 

ZADA Pharmaceuticals d.o.o MK/T/ 2012/801 20871 

Zumba Fitness, LLC MK/T/ 2012/936 20882 

А. М. ДООЕЛ MK/T/ 2011/727 20909 

Аголи Диел и Ерол MK/T/ 2008/939 20906 

АД ЈАКА 80 Радовиш MK/T/ 2012/870 20844 

АД ЈАКА 80 Радовиш MK/T/ 2012/872 20845 

АСПЕН-МВ ДОО ОХРИД MK/T/ 2008/940 20907 

Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско MK/T/ 2011/475 20899 

ГДи ГИСДАТА дооел Скопје MK/T/ 2011/875 20910 

Д.П.У. БЕБОФИТ Елизабета Љатко Михаиловиќ ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2012/950 20875 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2012/954 20876 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2012/955 20877 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2012/956 20878 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2012/957 20879 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2012/958 20880 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2012/959 20881 

Друштво за маркетинг и пропаганда МЕДИА ХАУС ДОО 
Скопје 

MK/T/ 2012/995 20870 

Друштво за производство трговија и услуги МЕБИУС ДОО 
Кочани 

MK/T/ 2012/966 20863 

Друштво за производство трговија и услуги МЕБИУС ДОО 
Кочани 

MK/T/ 2012/967 20854 

Друштво за трговија на големо и мало БС-ИНФИНИТИ ДОО 
увоз извоз Скопје 

MK/T/ 2012/977 20862 

Друштво за трговија, услуги и градежништво ЕРГО КОМ 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2012/960 20837 

Друштво за услуги ХД ПРИНТ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/388 20904 

Енес Рамадани MK/T/ 2012/934 20885 

Здружение КУЛТУРЕН ЗАБАВЕН ЖИВОТ КЗЖ Струмица MK/T/ 2012/815 20884 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/T/ 2012/935 20858 
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МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО MK/T/ 2012/852 20852 

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО MK/T/ 2012/854 20853 

ОХИС Билјана ДООЕЛ MK/T/ 2012/721 20883 

Пазар3.Ком доо MK/T/ 2011/1118 20900 

СЛОВЕН ОИЛ ДООЕЛ MK/T/ 2011/507 20905 

ТАМАРО MK/T/ 2011/728 20908 

Трговско друштво АЛСАР ХОЛДИНГ ДОО Скопје MK/T/ 2012/727 20846 

Трговско друштво за копмјутерски инженеринг СЕМОС ДОО 
Скопје 

MK/T/ 2010/447 20903 

Трговско друштво за новинско издавачка дејност и 
графичко производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2012/740 20889 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги 
ПЕТНИК Струга ДООЕЛ 

MK/T/ 2012/929 20848 

Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СИТЕЛ 
ДООЕЛ со седиште во Скопје, општина Центар 

MK/T/ 2012/732 20866 

Фармасвис дооел MK/T/ 2012/949 20874 

ФИТОФАРМ MK/T/ 2011/186 20841 

ФИТОФАРМ MK/T/ 2012/774 20890 
 

 

 

ПРОМЕНИ 
 

(111) 3558 

(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 

 

(111) 3559 

(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 

 

(111) 3561 

(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 

 

(111) 3562 

(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 

 

(111) 3563 

(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 

 

(111) 3565 

(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 

 

(111) 3567 

(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 

 

(111) 3568 

(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 
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(111) 4014 

(732) Inter IKEA systems B.V. 

Olof Palmestraat 1, 2616 Delft, NL 

 

(111) 4028 

(732) MUNDIPHARMA AG 

St. Alban - Rheinweg 74, CH-4020 Basel, CH 

 

(111) 4039 

(732) SOLUTINA INC.; SOLUTIA INC. and 

SOLUTIA INC. 

575 Maryville Centre Drive, St. Louis, Missouri,, 

US; 575 Maryville Centre Drive, St. Louis, 

Missouri,, US and 575 Maryville Centre Drive, 

St. Louis, Missouri, US 

 

(111) 4853 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 1184 

(732) LEK farmacevtska druzba d.d 

Verovskova 57,  1526 Ljubljana, SI 

 

(111) 2611 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 4470 

(732) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE 

LIMITED 

Chivas House, 72 Chancellors Road, London 

W6 9RS, GB 

 

(111) 2809 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 2809 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 4562 

(732) BEROL CORPORATION 

3 Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, US 

 

(111) 4614 

(732) DC Comics 

1700 Broadway,  New York, NY 10019, US 

 

(111) 7655 

(732) THURAYA TELECOMMUNICATIONS 

COMPANY 

Sheikh Rashid Bin Saeed Al Maktoum Street, 

Etisalat Tower, Abu-Dhabi,, AE 

 

(111) 8934 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936,, 

US 

 

(111) 8932 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936,, 

US 

 

(111) 8335 

(732) Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation 

2-10, Dosho-machi 3-chome, Chuo-ku, Osaka, 

JP 

 

(111) 9003 

(732) Schering-Plough Ltd., a Swiss 

corporation 

Weystrasse 20, CH-6000, Lucerne 6, CH 

 

(111) 10094 

(732) VingCard Elsafe AS 

Sophus Lies vei 1523 Moss, NO 

 

(111) 9669 

(732) MSD International Holdings GmbH 

Weystrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH 

 

(111) 9669 

(732) MSD International Holdings GmbH 

Weystrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH 

 

(111) 9670 

(732) MSD International Holdings GmbH 
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Weystrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH 

 

(111) 9670 

(732) MSD International Holdings GmbH 

Weystrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH 

 

(111) 9766 

(732) Allianz SE 

Koeniginstrasse 28, 80802 Munich, DE 

 

(111) 10173 

(732) MSD International Holdings GmbH 

Weystrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH 

 

(111) 10173 

(732) MSD International Holdings GmbH 

Weystrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH 

 

(111) 10176 

(732) MSD International Holdings GmbH 

Weystrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH 

 

(111) 10176 

(732) MSD International Holdings GmbH 

Weystrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH 

 

(111) 10177 

(732) MSD International Holdings GmbH 

Weystrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH 

 

(111) 10177 

(732) MSD International Holdings GmbH 

Weystrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH 

 

(111) 10279 

(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 

Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR 

 

(111) 10319 

(732) CERVECERIA MODELO, S DE R.L. DE 

C.V. 

Lago Alberto No.156, Colonia Anahuac, 11320 

Mexico, D.F.,, MX 

 

(111) 10372 

(732) Schering-Plough Ltd., a Swiss 

corporation 

Weystrasse 20, CH-6000 Lucerne 6, CH 

 

(111) 10372 

(732) Schering-Plough Ltd., a Swiss 

corporation 

Weystrasse 20, CH-6000 Lucerne 6, CH 

 

(111) 10638 

(732) Glaxo Group Limited, a British company  

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 

TW8 9GS, GB 

 

(111) 10641 

(732) Glaxo Group Limited, a British company 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 

TW8 9GS, GB 

 

(111) 10848 

(732) ImClone LLC 

180 Varick Street, New York, New York, 10014, 

US 

 

(111) 10749 

(732) ImClone LLC 

180 Varick Street, New York, New York, 10014, 

US 

 

(111) 11305 

(732) Belupo lijekovi i kozmetika d.d. 

Danica 5, 48000 Koprivnica, HR 

 

(111) 11335 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936,, 

US 

 

(111) 11111 

(732) COMPAGNIE GENERALE DES 

ETABLISSEMENTS MICHELIN 

12 cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, FR 

 

(111) 11871 

(732) Minerva S.A. Edible Oils Enterprises 

165, Tatoiou Avenue & Odysseos Str.  144 52 

Metamorphosis, GR 

 

(111) 12399 
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(732) The Basketball Marketing Company, Inc., 

a Delaware corporation 

5881 N Obispo Ave, Suite 101, Long Beach, CA 

90805, US 

 

(111) 11756 

(732) Widex A/S 

Nymoellevej 6 DK-3540 Lynge, DK 

 

(111) 12915 

(732) Dell Inc. 

One Dell Way, 78682 Round Rock, Texas, US 

 

(111) 11726 

(732) SIGNAL COMMUNICATIONS LTD., 

Units 202-203, 2/F, Laford Centre, 838 Lai Shi 

Kok Road, Kowloon, HK 

 

(111) 12239 

(732) Abbott Respiratory LLC 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 

60064, US 

 

(111) 12239 

(732) Abbott Respiratory LLC 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 

60064, US 

 

(111) 12239 

(732) Abbott Respiratory LLC 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 

60064, US 

 

(111) 13403 

(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 

 

(111) 14097 

(732) Kraft Foods Schweiz Holding GMBH 

Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH 

 

(111) 15407 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936,, 

US 

 

 

 

 

 

ПРЕНОС 
 

(111) 3609 

(732) Diageo Chateau & Estate Wines Company 

240 Gateway Road West Napa, California 94558, 

US 

 

(111) 3771 

(732) Atlantic Industries 

c/o M&C Corporate Services, P.O. Box 309 GT, 

Ugland House, South Church Street 

Georgetown, Grand Cayman, KY 

 

(111) 5500 

(732) KABUSHIKI KAISHA VERTEX STANDARD 

(also trading as Vertex Standard Co., Ltd.) 

4-8-8 Nakameguro, Meguro-ku, Tokyo, JP 

 

(111) 3331 

(732) Atlantic Industries 

c/o M&C Corporate Services, P.O. Box 309 GT, 

Ugland House, South Church Street 

Georgetown, Grand Cayman, KY 

 

(111) 1307 

(732) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH 

 

(111) 4337 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 

 

(111) 5949 

(732) DUNLOP INTERNATIONAL LIMITED 
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Unit A, Brook Park East, Shirebrook, NG20 8RY, 

GB 

 

(111) 5949 

(732) DUNLOP INTERNATIONAL LIMITED 

Unit A, Brook Park East, Shirebrook, NG20 8RY, 

GB 

 

(111) 5949 

(732) DUNLOP INTERNATIONAL LIMITED 

Unit A, Brook Park East, Shirebrook, NG20 8RY, 

GB 

 

(111) 2392 

(732) Kraft Foods Group Brands LLC. 

Three lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093, US 

 

(111) 7354 

(732) ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН СХ.П.К. 

од Пеќ, ул.Захир Пајазити бб, Косово, ZB 

 

(111) 8961 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 

08558, US 

 

(111) 8934 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936,, 

US 

 

(111) 9117 

(732) Atlantic Industries 

c/o M&C Corporate Services, P.O. Box 309 GT, 

Ugland House, South Church Street 

Georgetown, Grand Cayman, KY 

 

(111) 10406 

(732) Borealis AG 

Wagramerstrasse 17-19 1220 Vienna, AT 

 

(111) 10570 

(732) Lonsdale Sports Limited 

Unit A, Brook Park East, Shirebrook, NG20 8RY, 

GB 

 

(111) 11298 

(732) Pharma Mar., S.A. 

Poligono Industrial La Mina Norte, Avda. de los 

Reyes 1, Colmenar Viejo 28770, Madrid, ES 

 

(111) 11299 

(732) Pharma Mar., S.A. 

Poligono Industrial La Mina Norte, Avda. de los 

Reyes 1, Colmenar Viejo 28770, Madrid, ES 

 

(111) 12643 

(732) Johnson & Johnson, a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of New Jersey 

One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 

New Jersey 08933-7001, US 

 

(111) 11824 

(732) Church & Dwight Virginia Co., Inc. a 

corporation of the State of Delaware  

1851 Touchstone Road, Colonia Heights, 

Virginia 23834, US 

 

(111) 12236 

(732) Atlantic Industries 

c/o M&C Corporate Services, P.O. Box 309 GT, 

Ugland House, South Church Street 

Georgetown, Grand Cayman, KY 

 

(111) 12316 

(732) Atlantic Industries 

c/o M&C Corporate Services, P.O. Box 309 GT, 

Ugland House, South Church Street 

Georgetown, Grand Cayman, KY 

 

(111) 10687 

(732) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 10728 

(732) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 14429 
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(732) Diageo Brands B.V. 

Molenwerf 10-12  1014 BG Amsterdam, NL 

 

(111) 12081 

(732) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 14278 

(732) Atlantic Industries 

c/o M&C Corporate Services, P.O. Box 309 GT, 

Ugland House, South Church Street 

Georgetown, Grand Cayman, KY 

 

(111) 12651 

(732) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 17706 

(732) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 17707 

(732) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 15795 

(732) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 15791 

(732) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 15790 

(732) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 17203 

(732) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 17200 

(732) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 18239 

(732) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

 

 

 

ПРЕНОС ПРЕТХОДЕН НОСИТЕЛ 
 

(111) 4041 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-

2298, US 

 

(111) 4333 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 

 

(111) 4334 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 
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(111) 4336 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 

 

(111) 4338 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 

 

(111) 4339 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 

 

(111) 4340 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 

 

(111) 4341 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 

 

(111) 4343 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 

 

(111) 4344 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 

 

(111) 4345 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 

 

(111) 1692 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 

 

(111) 1693 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 

 

(111) 1696 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 

 

(111) 1697 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 

 

(111) 1698 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 

 

(111) 1699 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 

 

(111) 1702 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 

 

(111) 1705 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 

 

(111) 1706 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 

 

(111) 1707 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 

 

(111) 1708 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 
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(111) 1710 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 

 

(111) 1712 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 

 

(111) 1713 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 

 

(111) 1714 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 

 

(111) 1715 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 

 

(111) 1716 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 

 

(111) 1717 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 

 

(111) 1718 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 

 

(111) 10854 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-

2298, US 

 

(111) 15307 

(732) Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 75039

-2298, US 

 

 

 

 

 

ПРОДОЛЖУВАЊА 
 

 

 (111) 117   (186) 22/02/2023 

 (111) 118   (186) 22/02/2023 

 (111) 5758   (186) 05/07/2023 

 (111) 4832   (186) 30/10/2019 

 (111) 463   (186) 20/12/2014 

 (111) 3081   (186) 20/01/2023 

 (111) 3982   (186) 11/11/2017 

 (111) 3983   (186) 18/04/2019 

 (111) 4028   (186) 25/11/2021 

 (111) 1450   (186) 04/12/2019 

 (111) 4054   (186) 22/06/2020 
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 (111) 3812   (186) 18/05/2004 

 (111) 5423   (186) 12/10/2014 

 (111) 5500   (186) 01/11/2014 

 (111) 5493   (186) 08/11/2014 

 (111) 4956   (186) 30/03/2019 

 (111) 4877   (186) 07/06/2024 

 (111) 4852   (186) 06/02/2021 

 (111) 1184   (186) 15/12/2019 

 (111) 3331   (186) 23/01/2020 

 (111) 3343   (186) 15/10/2021 

 (111) 2611   (186) 16/01/2019 

 (111) 2613   (186) 15/09/2018 

 (111) 4308   (186) 31/05/2023 

 (111) 1400   (186) 20/01/2023 

 (111) 1402   (186) 15/09/2023 

 (111) 1307   (186) 21/09/2019 

 (111) 4336   (186) 25/06/2023 

 (111) 4337   (186) 01/07/2021 

 (111) 4339   (186) 20/08/2023 

 (111) 4345   (186) 20/08/2023 

 (111) 1702   (186) 20/08/2023 

 (111) 1712   (186) 20/08/2023 

 (111) 3204   (186) 21/12/2017 

 (111) 3205   (186) 01/03/2019 

 (111) 1854   (186) 15/07/2017 

 (111) 1383   (186) 18/01/2023 

 (111) 1384   (186) 19/02/2023 

 (111) 6532   (186) 16/10/2015 

 (111) 4562   (186) 15/09/2022 

 (111) 4586   (186) 05/10/2022 

 (111) 4588   (186) 16/12/2022 

 (111) 4614   (186) 25/12/2019 

 (111) 2766   (186) 06/07/2020 

 (111) 2767   (186) 20/07/2020 

 (111) 2768   (186) 25/08/2019 

 (111) 2360   (186) 20/12/2019 

 (111) 8961   (186) 06/02/2018 

 (111) 9107   (186) 05/04/2019 

 (111) 8873   (186) 15/06/2019 
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 (111) 8984   (186) 10/11/2019 

 (111) 9003   (186) 12/11/2019 

 (111) 9480   (186) 14/12/2019 

 (111) 10094   (186) 02/02/2020 

 (111) 9117   (186) 11/02/2020 

 (111) 10281   (186) 07/04/2020 

 (111) 9669   (186) 15/05/2020 

 (111) 9670   (186) 15/05/2020 

 (111) 10012   (186) 05/06/2020 

 (111) 9766   (186) 14/07/2020 

 (111) 10008   (186) 29/08/2020 

 (111) 9847   (186) 27/09/2020 

 (111) 10160   (186) 12/10/2020 

 (111) 10173   (186) 23/10/2020 

 (111) 10176   (186) 25/10/2020 

 (111) 10177   (186) 25/10/2020 

 (111) 10363   (186) 09/01/2021 

 (111) 10318   (186) 12/01/2021 

 (111) 10372   (186) 16/03/2021 

 (111) 10353   (186) 30/03/2021 

 (111) 10355   (186) 30/03/2021 

 (111) 10570   (186) 03/05/2021 

 (111) 10622   (186) 11/05/2021 

 (111) 10493   (186) 15/05/2021 

 (111) 10641   (186) 05/06/2021 

 (111) 10848   (186) 02/07/2021 

 (111) 11305   (186) 07/12/2021 

 (111) 10851   (186) 11/02/2022 

 (111) 11129   (186) 26/02/2022 

 (111) 11130   (186) 26/02/2022 

 (111) 11298   (186) 22/03/2022 

 (111) 11299   (186) 22/03/2022 

 (111) 11185   (186) 24/04/2022 

 (111) 11020   (186) 29/05/2022 

 (111) 11110   (186) 24/07/2022 

 (111) 11285   (186) 08/08/2022 

 (111) 11028   (186) 24/09/2022 

 (111) 12781   (186) 08/10/2022 

 (111) 11111   (186) 07/11/2022 
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 (111) 11411   (186) 12/12/2022 

 (111) 12399   (186) 31/12/2022 

 (111) 11756   (186) 09/01/2023 

 (111) 11601   (186) 10/02/2023 

 (111) 11784   (186) 17/04/2023 

 (111) 12091   (186) 29/04/2023 

 (111) 11810   (186) 06/06/2023 

 (111) 11587   (186) 27/06/2023 

 (111) 14217   (186) 06/08/2023 

 (111) 11450   (186) 20/10/2023 

 (111) 12281   (186) 23/10/2023 

 (111) 10771   (186) 27/04/2024 

 
 

 

 

ИСТЕКУВАЊЕ 
 

(111) 2570 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/08/2000 

 

(111) 4439 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/12/2001 

 

(111) 3299 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/10/2001 

 

(111) 7118 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/01/2006 

 

 

 

СПОЈУВАЊЕ 
  

(111) 2809 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 3306 

(732) Kraft Foods Global Brands LLC, 

Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, 

US 

 

 

ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
 

(111) 14796   MK/T/ 2007/373      

(111) 14768   MK/T/ 2007/374      

 
ОГРАНИЧУВАЊА НА КЛАСИ 

(111) 1452 
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Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 18  кожа, имитација на кожа, производи од овие материјали ко не се опфатени со другите класи; 

сурова кожа, бали и куфери, чадори, сонцобрани и стопови, камшици, амови, сарачка стока, сандаци 

за пакување и носење на лични работи, патни торби, спортски торби, модни торби и чанти, торби за 

атлетика, торби кои се носат оклоу половината или преку градите; торби за носење обувки; торби и 

чанти за носење преку рамења; торби со закачки; спортски сак-торби, војнички торби; ранци и други 

сак-торби; кутии, кутии за кондури и други кутии направени од кожа, имитација на кожа и други 

материјали, суви и сурови кожи  

кл. 25  патики и обувки за спорт, атлетика, трчање, спринт и игри на игралиште, истотака со клинци 

патики и облека за маратон, џогирање, тренинг, фудбал, кошарка, одбојка, тенис, рагби, столни 

тенис, ракомет, америкнски фудбал дигање тегови, бадмингтон, бокс и борење; обувки за боречките 

вештини, гимнастика, стрелање со лак и стрела (стреличарство), бранилачки вештини, јавање со 

препони, обувки за возачи на спортски возила, за игри на игралишта, безбол, обувки за јуниорски 

спортови, посебни чизми за работа, арктички чизми, вилингтон-чизми, обувки и патики за куглање, 

планинарење (чизми), голф; обувки за спортски активности во училиште; обувки кои одат со класична 

облека, обични обувки, градски обувки, обувки за во слободно време, копчиња и држачи за копчиња 

за обувки, за кондури и чизми; крампони, внатрешни ѓонови за кондури, кратки чорапи за спорт, голф 

и други видови кратки чорапи, доколенки, жартиера за доколенки, знојници и дресови за трчање и 

спорт на игралиште, облека за загревање, облека за трчање и друга спортска облека, тренерки, 

маици и кошули за секое време, за спорт, голф, горни делови од облека за потење во нив, поло 

маици, маици за трчање и други видови спортски маици, горни делови на спортска облека, панталони 

за потење во нив, панталони ветровки, други видови панталони и кратки панталони, ќорцеви за 

трчање и други видови шорцеви, капути и јакни од жерсе, спортски капути и јакни, други видови 

капути; свитери, јакни за потење, ветровки и други видови јакни, вести спортска долна облека и друга 

долна облека; гаќички и костуми за капење, споршски јавачки, за голф и други ракавици; сите видови 

наглавци; сите видовн покривачи за глава; спортски капи, капи за голф, шапки од сите видови и 

шапки за голф; визири за одбивање на сонцето, ленти за преку уиште, преку зглобот на 

подлактицата, преку косата и други видови ленти  

кл. 28  штитници за нозе, потпирачи, суспензориуми, кациги кои се користат во рагби; атлетски ленти; 

рекети и палици за столни тенис и други палици; рекети за тенис и други видови рекети, омотачи и 

кутии, торби за тениски рекети и за сите видови палици, торби за голф, кутии за опремата за голф и 

други кутии; удиралки за голф, превлаки за врвовите на удиралките за голф, мрежи за голф и одбојка 

и други мрежи за користење во спортови; игри, играчки, производи за спорт и гимнастика; украси за 

елка  

(111) 1453 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 18  кожа, имитација на кожа, производи од овие материјали кои не се опфатени со другите класи; 

сурова кожа, бали и куфери, чадори, сонцобрани и стапови, камшици, амови, сарачка стока, сандаци 

за пакување и носење на лични работи, патни торби, спортски торби, модни торби и чанти, торби за 

атлетика, торби кои се носат околу половината или преку градите; торби за носење обувки; торби и 

чанти за носење преку рамења; торби со закачки; спортски сак-торби, војнички торби; ранци и други 

сак-торби; кутии, кутии за кондури и други кутии направени од кожа, имитација на кожа и други 

материјали, суви и сурови кожи  

кл. 25  патики и обувки за спорт, атлетика, трчање, спринт и игри на игралиште, истотака со клинци, 

патики и облека за маратон, џогирање, тренинг, фудбал, кошарка, одбојка,тенис, рагби, столни тенис, 
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ракомет, американски фудбал, дигање тегови, бадмингтон, бокс и борење; обувки за боречките 

вештини, гимнастика, стрелање со вак и стрела (стреличарство), бранилачки вештини, јавање со 

препони, обувки за возачи на спортски возила, за игри на игралишта, безбол, обувки за јуниорски 

спортови, посебни чизми за работа, арктички чизми, вилингтон-чизми, обувки и патики за куглање, 

планинарење (чизми), голф; обувки за спортски активности во училиште; обувки кои одат со класична 

облека, обични обувки, градски обувки, обувки за во слободно време, копчиња и држачи за копчиња 

за обувки, за кондури и чизми; крампони, внатрешни ѓонови за кондури, кратки чорапи за спорт, голф 

и други видови кратки чорапи, доколенки, жартиера за доколенки, знојници и дресови за трчање и 

спорт на игралиште, облека за загревање, облека за трчање и друга спортска облека, тренерки, 

маици и кошули за секое време, за спорт, голф, горни делови од облека за потење во нив, поло 

маици, маици за трчање и други видови спортски маици, горни делови на спортска облека, панталони 

за потење во нив, панталони ветровки, други видови панталони и кратки панталони, шорцеви за 

трчање и други видови шорцеви, капути и јакни од жерсе, спортски капути и јакни, други видови 

капути; свитери, јакни за потење, ветровки и други видови јакни, вести, спортска долна облека и 

друга долна облека; гаќички и костуми за капење, спортски јавачки, за голф и други ракавици; сите 

видови наглавци; сите видови покривачи за глава; спортски капи, капи за голф, шапки од сите видови 

и шапки за голф; визири за одбивање на сонцето, ленти за преку ушите, преку зглобот на 

подлактицата, преку косата и други видови ленти  

кл. 28  штитници за нозе, потпирачи, суспензориуми, кациги кои се користат во рагби; атлетски ленти; 

рекети и палици за столни тенис и други палици; рекети за тенис и други видови рекети, омотачи и 

кутии, торби за тениски рекети и за сите видови палици, торби за голф, кутии за опремата за голф и 

други кутии; удиралки за голф, превлаки за врвовите на удиралките за голф, мрежи за голф и одбојка 

и други мрежи за користење во спортови; игри, играчки, производи за спорт и гимнастика; украси за 

елка  

(111) 2766 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 9  кино филмови и телевизиски филмови кои се состојат од работа во живо и/или анимирани 

цртани филмови; предходно снимен производ, имено, претходно снимени плочи и претходно 

снимени аудио и аудио-видео ленти, касети и дискови; рамки за филмови во внатрешноста на 

касетата кои се користат кај рачните апарати за гледање дијапо-зитиви или проектори; видео игри; 

апарати за плејбек и снкмање аудио и видео ленти; радио апарати  

кл. 14  накит; драги камења; часовничарски и хронометарски 

инструменти; драгоцени метали и нивни легури; игли за ревери; часовници и рачни часовници  

кл. 16  печатени работи, весници и часописи, книги со стрипови, книги; производи од хартија 

вклучувајќи канцелариски прибор, плочи и други материјали за пишување; креони, фломастери и 

моливи во боја; креди и школски табли; налепници и врели отиснувачи; постери и фотографии; 

материјал за обука и настава; производи од хартија; декорација за забава  

кл. 18  печатени работи, весници и часописи, книги со стрипови, книги; производи од хартија 

вклучувајќи канцелариски прибор, плочи и други материјали за пишување; креони, фломастери и 

моливи во боја; креди и школски табли; налепници и врели отиснувачи; постери и фотографии; 

материјал за обука и настава; производи од хартија; декорација за забава  

кл. 21  керамика и грнчарија, имено кригли, длабоки чинии и други садови; фигури од керамика и 

порцелан; прибор за домакинство и личен прибор  

кл. 25  облека вклучувајќи спортска облека за мажи, жени и деца; шешири, шалчиња, каиши и други 

додатоци на облеката обфатени со оваа класа; пижами; чизми, чевли и влечки; костимн за капење; 

долна облека и женска долна облека; чорапи  
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кл. 28  играчки, кукли, игри и други играчки; фигури изработени од пластика, дрво, гума порцелан или 

друг материјал; автомобили и камиони играчки, пушки играчки, шешири играчки; електронски апарати 

за разонода со и без игри со видео дисплеј и компјутерски активирани игри; апарати и опрема за 

рекреација; полнети плишани кукли и фигури од ткаенини, крзно и други материјали  

кл. 30  кафе, чај, какао, и други напитоци и главни прехрамбенн производи вклучувајќи сладолед, 

кекси, снек потребштини и бомбони  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; 

овошни сокови,сирупи  

(111) 2767 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 3  сапуни, парфимерија, основни масла, козметички производи, лосиони за коса, пасти за заби, 

препарати за чистење и белење  

кл. 9  кино филмови и телевизиски филмови кои се состојат од работа во живо и/или анимирани 

цртани филмови, претходно снимен производ, имено, претходно снимени плочи и претходно снимени 

аудио и аудио-видео ленти, касети и дискови, рамки за филмови во внатрешноста на касетата кои се 

користат кај рачните апарати за гледање дијапозитиви или проектори, видео игри, апарати за плејбек 

и снимање аудио и видео ленти, радио апарати  

кл. 12  возила, вклучувајќи велосипеди и трицикли и нивни делови  

кл. 14  накит, скапоцени камења, часовничарски и хронометарски инструменти, скапоцени метали и 

нивни легури, игли за ревери, часовници и рачни часовници  

кл. 16  печатени работи, весници и списанија, книги со стрипови, книги, производи од хартија 

вклучувајќи канцелариски прибор, плочи и други материјали за пишување, креони, фломастери и 

моливи во боја, креди и школски табли, налепници и врели отиснувачи, постери и фотографии, 

материјал за обука и настава, производи од хартија, декорација за забава  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производи изработени од овие материјали, каиши, патни торби, 

чадори, сонцебрани и стапови за шетање  

кл. 21  керамика и грнчарија, имено кригли, длабоки чинии и други садови, фигури од керамика и 

порцелан, прибор за домаќинство и личен прибор  

кл. 25  облека вклучувајќи спортска облека за мажи, жени и деца, шешири, шалчиња, каиши и други 

додатоци на облеката опфатени со оваа класа, пижами, чизми, чевли и влечки, костими за капење, 

долна облека и женска долна облека, чорапи  

кл. 28  играчки, кукли, игри и други играчки, фигури изработени од пластика, дрво, гума порцелан или 

друг материјал, автомобили и камиони играчки, пушки играчки, шешири играчки, електронски апарати 

за разонода со и без игри со видео дисплеј и компјутерски активирани игри, апарати и опрема за 

рекреација, полнети плишани кукли и фигури од ткаенини, крзно и други материјали  

кл. 30  кафе, чај, какао и други напитоци и главни прехрамбени производи вклучувајќи сладолед, 

кекси, снек потребштини и бомбони  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, овошни сокови, сирупи  

кл. 41  услуги при настава и разонода  

(111) 2768 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 16  печатени работи, весници и списанија, книги со стрипови, книги, производи од хартија 

вклучувајќи канцелариски прибор, плочи и други материјали за пишување, креони, фломастери и 

моливи во боја, креди и школски табли, налепници и врели отиснувачи, постери и фотографии, 

материјал за обука и настава, производи од хартија, декорација за забава  
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кл. 18  кожа и имитација на кожа и производи изработени од овие материјали, каиши, патни торби, 

чадори, сонцебрани и стапови за шетање  

кл. 25  облека вклучувајќи спортска облека за мажи, жени и деца, шешири, шалчиња, каиши и други 

додатоци на облеката опфатени со оваа класа, пижами, чизми, чевли и влечки, костими за капење, 

долна облека и женска долна облека, чорапи  

кл. 28  играчки, кукли, игри и други играчки, фигури изработени од пластика, дрво, гума порцелан или 

друг материјал, автомобили и камиони играчки, пушки играчки, шешири играчки, електронски апарати 

за разонода со и без игри со видео дисплеј и компјутерски активирани игри, апарати и опрема за 

рекреација, полнети плишани кукли и фигури од ткаенини, крзно и други материјали  

(111) 2769 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 16  печатени работи, весници и списанија, книги со стрипови, книги, производи од хартија 

вклучувајќи канцелариски прибор, плочи и други материјали за пишување, креони, фломастери и 

моливи во боја, креди и школски табли, налепници и врели отиснувачи, постери и фотографии, 

материјал за обука и настава, производи од хартија, декорација за забава  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производи изработени од овие материјали, каиши, патни торби, 

чадори, сонцебрани и стапови за шетање  

кл. 25  облека вклучувајќи спортска облека за мажи, жени и деца, шешири, шалчиња, каиши и други 

додатоци на облеката опфатени со оваа класа, пижами, чизми, чевли и влечки, костими за капење, 

долна облека и женска долна облека, чорапи  

кл. 28  играчки, кукли, игри и други играчки, фигури изработени од пластика, дрво, гума порцелан или 

друг материјал, автомобили и камиони играчки, пушки играчки, шешири играчки, електронски апарати 

за разонода со и без игри со видео дисплеј и компјутерски активирани игри, апарати и опрема за 

рекреација, полнети плишани кукли и фигури од ткаенини, крзно и други материјали  

кл. 30  кафе, чај, какао и други напитоци и главни прехрамбени производи вклучувајќи сладолед, 

кекси, снек потребштини и бомбони  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, овошни сокови, сирупи  

(111) 2770 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 3  сапуни, парфимерија, основни масла, козметички производи, лосиони за коса, пасти за заби, 

препарати за чистење и белење  

кл. 9  кино филмови и телевизиски филмови кои се состојат од работа во живо и/или анимирани 

цртани филмови; предходно снимен производ, имено, претходно снимени плочи и претходно снинени 

аудио и аудиовидео ленти, касети и дискови; рамки за филмови во внатрешноста на касетата кои се 

користат кај рачните апарати за гледање дијапозитиви или проектори; видео игри; апарати за плејбек 

и снимање аудио и видео ленти; радио апарати  

кл. 14  накит; драги камења; часовничарски и хронометарски 

инструменти; драгоцени метали и нивни легури; игли за ревери; часовници и рачни часовници  

кл. 16  печатени работи, весници и часописи, книги со стрипови, книги; производи од хартија 

вклучувајќи канцелариски прибор, плочи и други материјали за пишување; креони, фломастери и 

моливи во боја; креди и школски табли; налепници и врели отиснувачи; постери и фотографии; 

материјал за обука и настава; производи од хартија; декорација за забава  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производи изработени од овие материјали; каиши;  патни торби; 

чадори, сонцебрани и стапови за шетање  



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    143 | С т р а н а  
 

Гласник 21/3 јуни 2014, Скопје 

кл. 21  керамика и грнчарија, имено кригли, длабоки чинии и други садови; фигури од керамика и 

порцелан; прибор за домакинство и личен прибор  

кл. 25  облека вклучувајќи спортска облека за мажи, жени и деца; шешири, шалчиња, каиши и други 

додатоци на облеката обфатени со оваа класа; пижами; чизми, чевли и влечки; костими за капење; 

долна облека и женска долна облека; чорапи  

кл. 28  играчки, кукли, игри и други играчки; фигури изработени од пластика, дрво, гума порцелан или 

друг материјал; автомобили и камиони играчки, пушки,играчки, шешири играчки; електронски апарати 

за разонода со и без игри со видео дисплеј и компјутерски активирани игри; апарати и опрема за 

рекреација; полнети плишани кукли и фигури од ткаенини, крзно и други материјали  

кл. 30  кафе, чај, какао и други напитоци и главни прехранбени производи вклучувајќи сладолед, 

кекси, снек потребштини и бомбони  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; овошни сокови, сирупи  

(111) 2771 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 16  печатени работи, весници и часописи, книги со стрипови, книги; производи од хартија 

вклучувајќи канцелариски прибор, плочи и други материјали за пишување; креони, фломастери и 

моливи во боја; креди и школски табли; налепници и врели отиснувачи; постери и фотографии; 

материјал за обука и настава; производи од хартија; декорација за забава  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производи изработени од овие материјали; каиши;  патни торби; 

чадори, сонцебрани и стапови за шетање  

кл. 25  облека вклучувајќи спортска облека за мажи, жени и деца; шешири, шалчиња, каиши и други 

додатоци на облеката обфатени со оваа класа; пижами; чизми, чевли и влечки; костими за капење; 

долна облека и женска долна облека; чорапи  

кл. 28  играчки, кукли, игри и други играчки; фигури изработени од пластика, дрво, гума порцелан или 

друг материјал; автомобили и камиони играчки, пушки,играчки, шешири играчки; електронски апарати 

за разонода со и без игри со видео дисплеј и компјутерски активирани игри; апарати и опрема за 

рекреација; полнети плишани кукли и фигури од ткаенини, крзно и други материјали  

(111) 2773 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 16  печатени работи, весници и списанија, книги со стрипови, книги, производи од хартија 

вклучувајќи канцелариски прибор, плочи и други материјали за пишување, креони, фломастери и 

моливи во боја, креди и школски табли, налепници и врели отиснувачи, постери и фотографии, 

материјал за обука и настава, производи од хартија, декорација за забава  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производи изработени од овие материјали, каиши, патни торби, 

чадори, сонцебрани и стапови за шетање  

кл. 25  облека вклучувајќи спортска облека за мажи, жени и деца, шешири, шалчиња, каиши и други 

додатоци на облеката опфатени со оваа класа, пижами, чизми, чевли и влечки, костими за капење, 

долна облека и женска долна облека, чорапи  

кл. 28  играчки, кукли, игри и други играчки, фигури изработени од пластика, дрво, гума порцелан или 

друг материјал, автомобили и камиони играчки, пушки играчки, шешири играчки, електронски апарати 

за разонода со и без игри со видео дисплеј и компјутерски активирани игри, апарати и опрема за 

рекреација, полнети плишани кукли и фигури од ткаенини, крзно и други материјали  

 

 
 


