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I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

 

 

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

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

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

за индустриската сопственост за признавање на тоа право. 

 

 

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

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

заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност. 

 

 

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

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

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

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

индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент. 

 

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

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

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

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

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

решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото 

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

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

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

е платена пропишаната такса. 

 

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

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

(11) Регистарски број на документот 

(13) Вид на документот: 

А-патент А1-патент со доказ 

А2-дополнителен патент 

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент 

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања 

(21) Број на пријавата 

(22) Датум на поднесувањето 

(23) Дата на изложбено или саемско првенство 

(30) Право на првенство: датум држава број 

(45) Дата на објавување 

(45) Објава на првичните патентни барања 

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

(54) Назив на пронајдокот 

(56) Цитирани документи 

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

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

(61) Број на основната пријава 

(62) Број на првобитната пријава 

(72) Пронајдувач (и) 

(73) Носител на правото на патентот 

(74) Застапник 

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

пријавата) 

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

број - WO) 

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

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

билтен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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(51)  B 61H 1/00, B 60T 1/00, B 61H 13/00  

(11)  4973   (13) А 

(21)  2011/402   (22) 27/12/2011 

(45) 30/06/2015 

(73)  Вабтек МЗТ 

ул.Перо Наков бб 1000 Скопје, MK 

(72) Смилески Стојче and Смилески Таско 

(54)  ИНТЕГРИРАНА СОПИРАЧКА ЗА 

ВРТЛИВИ ПОДВОЗКИ 

(57)  Интегрирана сопирачка за вртливи 

подвозки со една носечка греда, сопирачки 

цилиндер со еластичен држач за греда и 

подесувачка клипна полуга, два регулатори 

за зазор со двострано дејство и механизам за 

враќање во првобитна положба поставени на 

начин со кој се исклучува потребата од втора 

носечка греда поради директниот пренос на 

силата на папучите). 

 

(51)    
(11)  4972   (13) А 

(21)  2012/294   (22) 21/08/2012 

(45) 30/06/2015 

(30)  П- 2012/294  21/08/2012  MK 

(73)  Златанов Никола 

02 Rue, George Sand bat. Gascogne 

Appt:507  60600 Clermont, FR 

(72) Златанов Никола 

(54)  ФЛЕКСИБИЛНА МОБИЛНА КУЌА  

 

 
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 

8B61H13/00 8B61H1/00 4973 А 

8B61H1/00 8B61H1/00 4973 А 

8B60T1/00 8B61H1/00 4973 А 

 
 
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) 

Вабтек МЗТ B 61H 1/00, B 60T 1/00, B 61H 13/00 4973 А 
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ПРЕНОС 
(11) 4578 

(73) NeRRe Therapeutics Limited 

Stevenage Bioscence Catalyst, Office F25 Incubator Building Gunnels Wood Road, 

Stevenage Herts, SG1 2FX, UK 

 
 

ПРЕСТАНОК 
 

(11) 273 

(73) F. HOFFMANN - LA ROCHE & CO 

AKTIENGESELLSCHAFT 

4002 Basel,, CH 

 

(11) 274 

(73) F.HOFFMANN-LA ROCHE & CO 

AKTIENGESELLSCHAFT 

4002 Basel,, CH 

 

(11) 275 

(73) F. HOFFMANN - LA ROCHE & CO 

AKTIENGESELLSCHAFT 

4002 Basel,, CH 

 

(11) 277 

(73) SAGAMI CHEMICAL RESEARCH 

CENTER 

Marunouchi 1-4-5, Chyoda-ku, Tokyo 100,, 

JP 

 

(11) 278 

(73) MERCK &Co. INC  

Rahway, New Jersey,, US 

 

(11) 1965 

(73) МЗТ-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО 

ул."Климент Охридски" лам.2/6  7000 

Битола, MK 

 

 



 

 

П а т е н т и   7 | С т р а н а  

 

30 Јуни 2015 Гласник Бр. 3/2015  

(51)  A 61K 38/48, A 61L 29/16, 31/16, A 61P 

7/02  

(11)  4961   (13) Т1 

(21)  2013/5   (22) 11/01/2013 

(45) 30/06/2015 

(96)  01/10/2002 EP02764443.4 

(97)  21/11/2012 EP1438065 

(73)  Matrizyme Pharma Corporation 

50 Viewmount Avenue  Toronto, ON M6B 

1T4, CA 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Bradley H.Strauss 

(54)  УПОТРЕБА НА КОЛАГЕНАЗА ЗА ДА 

СЕ ОЛЕСНИ ПРЕМИНОТ НА ЖИЦА 

ВОДИЛКА ВО ХРОНИЧНИ АРТЕРИСКИ 

ОКЛУЗИИ 

(57)  1  Употреба на колагеназа ензим што 

содржи формулација за производството на 

медикамент за третманот на хронична 

тотална артериска оклузија, која што оклузија 

не може да биде премината со жица водилка 

за ангиопластија назначена со тоа, што 

формулацијата е за инфузија на терапевтски 

ефективна количина од колагеназа ензимот 

во проксималниот дел на оклузијата, и за 

задржување на формулацијата во положба за 

период на чекање на изложување на 

колагеназа ензим од најмалку 10 минути, 

пред пре-ангиопластија период на чекање 

доволен да деградира колаген во оклузијата, 

на тој начин овозможувајќи премин на 

оклузијата со жицата водилка. има уште 17 

патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 209/44, A 61K 31/4035, A 61P 7/02, 

C 07D 403/10  

(11)  4971   (13) Т1 

(21)  2013/6   (22) 11/01/2013 

(45) 30/06/2015 

(96)  23/01/2009 EP09709089.8 

(97)  12/12/2012 EP2242740 

(73)  SANOFI 

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  SCHOENAFINGER, Karl; WEHNER, 

Volkmar; STEINHAGEN, Henning; HEINELT, 

Uwe and HERMANN, Matthias 

(54)  ДЕРИВАТИ НА SF5 КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА PAR1, ПОСТАПКА ЗА 

ДОБИВАЊЕ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО 

ЛЕКОВИ 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 

 

 

и/или било кои стереоизомерни или 

тавтомерни форми на соединението со 

формулата (I) и/или мешавини на овие 

форми во било кој однос, и/или физиолошки 

прифатлива сол на соединението со 

формулата (I), назначено со тоа, што: 
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Ar е споен прстен на бензен, пиридин, 

пиримидин, пиридазин или пиразин, 

каде што наведениот споен прстен може да 

биде несупституиран или моно-, ди-, три- или 

тетрасупституиран независно со -(C1-C6)-

алкил, -(C3-C6)-циклоалкил, -O-(C1-C8)-

алкил, -O-(C3-C6)-циклоалкил, -(C0-C4)-

алкилен-C(O)-N(R11)-R12, -(C0-C4)-алкилен-

C(O)-O-R11, -(C0-C4)-алкилен-C(O)-R11, -(C0-

C4)-алкилен-N(R11)-R12,  

-(C0-C4)-алкилен-N(R11)-C(O)-R12, халоген, 

OH, -CN, -NO2, -SO2CH3, -SO2CF3,  

-SF5, -Si[-C1-C4)-алкил]3, -(C1-C6)-алкилен-

O-(C1-C6)-алкил, -(C6-C14)-арил, каде што 

наведениот арил може да биде 

несупституиран или моно-, ди- или 

трисупституиран независно со -O-(C1-C6)-

алкил, -(C1-C4)-алкил, OH, -(C3-C6)-

циклоалкил или -O-(C3-C6)-циклоалкил, -(C4-

C15)-Het, каде што Het може да биде 

несупституиран или моно-, ди- или 

трисупституиран независно со -(C1-C4)-

алкил, -(C3-C6)-циклоалкил, OH, -O-(C1-C6)-

алкил или -O-(C3-C6)-циклоалкил, или -O-

(C1-C6)-алкилен-O-(C1-C6)-алкил, 

каде што наведените алкил, алкилен и 

циклоалкил може да бидат, независно еден 

од друг, несупституирани или моно-, ди- или 

трисупституирани со -(C1-C4)-алкил, -(C3-

C6)-циклоалкил, OH, -O-(C1-C6)-алкил, -(C6-

C14)-арил, каде што наведениот арил може 

да биде несупституиран или моно-, ди-, три-, 

тетра- или пентасупституиран независно со 

халоген, -(C1-C4)-алкил, -(C3-C6)-

циклоалкил, OH, -O-(C1-C6)-алкил или -O-

(C3-C6)-циклоалкил, 

-(C4-C15)-Het, каде што Het може да биде 

несупституиран или моно-, ди-, три-, тетра- 

или пентасупституиран независно со халоген, 

-(C1-C4)-алкил, -(C3-C6)-циклоалкил, OH, -O-

(C1-C6)-алкил или -O-(C3-C6)-циклоалкил, 

или -O-(C3-C6)-циклоалкил, 

каде што сите или некои атоми на водород во 

наведениот алкил, алкилен или циклоалкил 

може да се заменат со флуор, 

Q1 е атом на водород, -(C1-C6)-алкил, -(C3-

C6)-циклоалкил, -OH, -O-(C1-C6)-алкил или -

O-(C3-C6)-циклоалкил, каде што наведените 

алкил и циклоалкил може да бидат, 

независно еден од друг, несупституирани или 

моно-, ди- или трисупституирани со -(C1-C4)-

алкил, -(C3-C6)-циклоалкил, OH, -O-(C1-C6)-

алкил или -O-(C3-C6)-циклоалкил, каде што 

сите или некои атоми на водород во 

наведениот алкил или циклоалкил може да се 

заменат со флуор, 

Q2 и Q3 може да бидат исти или различни и 

се, независно еден од друг, атом на водород, 

-(C1-C6)-алкил или -(C3-C6)-циклоалкил, каде 

што сите или некои атоми на водород во 

наведениот алкил или циклоалкил може да се 

заменат со флуор, 

R11 и R12 се, независно еден од друг, атом 

на водород, -(C1-C6)-алкил, -(C3-C6)-

циклоалкил, -(C0-C4)-алкилен-(C6-C14)-арил, 

-(C0-C4)-алкилен-(C4-C15)-Het,  

-SO2CH3 или -SO2CF3, 

каде што сите или некои атоми на водород во 

наведениот алкил, алкилен или циклоалкил 

може да се заменат со флуор, или 

R11 и R12 во фрагментите "N(R11)-R12" и 

"N(R11)-C(O)-R12" се 5- до 8-член прстен 

којшто е формиран заедно со азотниот атом 

"N" или групата "N-C(O)", со што се добиваат 

циклични амини, имиди или лактами кои 

содржат уште најмногу 2 додатни 

хетероатоми одбрани од групата N, O и S, 

каде што наведениот прстен може да биде 

несупституиран или моно- или 

дисупституиран независно со -(C1-C4)-алкил, 

-(C3-C6)-циклоалкил, OH, -O-(C1-C6)-алкил 

или -O-(C3-C6)-циклоалкил, каде што сите 

или некои атоми на водород во наведениот 

алкил или циклоалкил може да се заменат со 

флуор, 

R1, R2, R3, R4 и R5 може да бидат исти или 
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различни и се, независно еден од друг, атом 

на водород, -(C1-C6)-алкил, -(C3-C6)-

циклоалкил, OH, -CN, -NO2, -O-(C1-C6)-

алкил, -O-(C3-C6)-циклоалкил, -(C0-C4)-

алкилен-(CO)-N(R21)-R22, -SO2CH3,  

-SO2CF3, -(C0-C4)-алкилен-C(O)-O-R21, 

халоген, -SF5, -(C0-C4)-алкилен-C(O)-R21,  

-(C0-C4)-алкилен-N(R21)-R22, -(C0-C4)-

алкилен-N(R21)-C(O)-R22, -(C1-C6)-алкилен-

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

C6)-алкил, -(C6-C14)-арил, каде што 

наведениот арил може да биде 

несупституиран или моно-, ди- или 

трисупституиран независно со -O-(C1-C6)-

алкил, -(C1-C4)-алкил, OH, -(C3-C6)-

циклоалкил или -O-(C3-C6)-циклоалкил, -

Si[(C1-C4)-алкил]3, или -(C4-C15)-Het, каде 

што Het може да биде несупституиран или 

моно-, ди- или трисупституиран независно со 

-(C1-C4)-алкил, -(C3-C6)-циклоалкил, OH, -O-

(C1-C6)-алкил или -O-(C3-C6)-циклоалкил, 

каде што наведените алкил, алкилен и 

циклоалкил може да бидат, независно еден 

од друг, несупституирани или моно-, ди- или 

трисупституирани со -(C1-C4)-алкил, -(C3-

C6)-циклоалкил, OH, -O-(C1-C6)-алкил, -(C6-

C14)-арил, каде што наведениот арил може 

да биде несупституиран или моно-, ди-, три-, 

тетра- или пентасупституиран независно со 

халоген, -(C1-C4)-алкил, -(C3-C6)-

циклоалкил, OH, -O-(C1-C6)-алкил или -O-

(C3-C6)-циклоалкил, 

-(C4-C15)-Het, каде што Het може да биде 

несупституиран или моно-, ди-, три-, тетра- 

или пентасупституиран независно со халоген, 

-(C1-C4)-алкил, -(C3-C6)-циклоалкил, OH, -O-

(C1-C6)-алкил или -O-(C3-C6)-циклоалкил, 

или -O-(C3-C6)-циклоалкил, 

каде што сите или некои атоми на водород во 

наведениот алкил, алкилен или циклоалкил 

може да се заменат со флуор, 

под услов најмалку еден од R1, R2, R3, R4 

или R5 да биде -SF5, 

R9 е атом на водород, -(C1-C6)-алкил, -(C3-

C6)-циклоалкил, -(C0-C4)-алкилен-(C6-C14)-

арил, каде што наведениот арил може да 

биде несупституиран или моно-, ди- или 

трисупституиран независно со -O-(C1-C6)-

алкил, -(C1-C4)-алкил, OH, -(C3-C6)-

циклоалкил или -O-(C3-C6)-циклоалкил, 

-(C0-C4)-алкилен-(C4-C15)-Het, каде што Het 

може да биде несупституиран или моно-, ди-, 

три-, тетра- или пентасупституиран независно 

со халоген, -(C1-C4)-алкил, -(C3-C6)-

циклоалкил, OH, -O-(C1-C6)-алкил или -O-

(C3-C6)-циклоалкил, и каде што сите или 

некои атоми на водород во наведениот 

алкил, алкилен или циклоалкил може да се 

заменат со флуор, 

R21 и R22 се, независно еден од друг, атом 

на водород, -(C1-C6)-алкил, -(C3-C6)-

циклоалкил, -(C0-C4)-алкилен-(C6-C14)-арил, 

-(C0-C4)-алкилен-(C4-C15)-Het,  

-SO2CH3 или -SO2CF3, 

каде што некои или сите атоми на водород во 

наведениот алкил, алкилен или циклоалкил 

може да се заменат со флуор, или 

R21 и R22 во фрагментите "N(R21)-R22" и 

"N(R21)-C(O)-R22" се 5- до 8-член прстен 

којшто е формиран заедно со азотниот атом 

"N" или групата "N-C(O)", со што се 

формираат циклични амини, имиди или 

лактами кои содржат уште најмногу 2 

додатни хетероатоми одбрани од групата N, 

O и S, каде што наведениот прстен може да 

биде несупституиран или моно- или 

дисупституиран независно со -(C1-C4)-алкил, 

-(C3-C6)-циклоалкил, OH, -O-(C1-C6)-алкил 

или -O-(C3-C6)-циклоалкил, каде што некои 

или сите атоми на водород во наведениот 

алкил или циклоалкил може да се заменат со 

флуор, 

каде што наведениот радикал "-(C4-C15)-Het" 

е прстенест систем кој содржи 4 до 15 

јаглеродни атоми и е присутен во еден, два 

или три прстенести системи кои се меѓусебно 
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поврзани и којшто, зависно од големината на 

прстенот, содржи еден, два, три или четири 

исти или различни хетероатоми одбрани од 

групата која се состои од кислород, азот и 

сулфур. има уште 11 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 19/00, 

25/00, 35/00, C 07D 213/28  

(11)  4962   (13) Т1 

(21)  2013/7   (22) 11/01/2013 

(45) 30/06/2015 

(96)  20/03/2009 EP09754041.3 

(97)  17/10/2012 EP2262803 

(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)  EVANNO, Yannick and DE PERETTI, 

Danielle 

(54)  ПОЛИСУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ 

НА 2-АРИЛ-6-ФЕНИЛ-ИМИДАЗО[1,2-

А]ПИРИДИНИ, ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ 

И ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединенија со формулата (I): 

 

 

назначени со тоа, што: 

R1 претставува: 

фенилна или нафтилна група, при што е 

можно овие две групи да бидат 

супституирани со еден или повеќе атоми или 

групи одбрани, независно еден од друг, од 

следните атоми или групи: халоген, (C1-

C10)алкил, хало(C1-C10)алкил, (C1-

C10)алкокси, хало(C1-C10)алкокси, (C1-

C10)тиоалкил, -S(O)(C1-C10)алкил, -

S(O)2(C1-C10)алкил, хидроксил, цијано, 

нитро, хидрокси(C1-C10)алкилен, NRaRb(C1-

C10)алкилен, (C1-C10)алкокси(C1-

C10)алкиленокси, NRaRb, CONRaRb, 

NRcC(O)ORe, NRCSO2Re, арил(C1-

C10)алкилен, моноцикличен арил или 

моноцикличен хетероарил, при што 

наведените моноцикличен арил или 

моноцикличен хетероарил може да бидат 

супституирани со еден или повеќе 

супституенти одбрани од халоген или (C1-

C10)алкилна, хало(C1-C10)алкилна, (C1-

C10)алкокси, хало(C1-C10)алкокси, NRaRb, 

хидроксилна, оксо, нитро, цијано или 

OCO(C1-C10)алкилна група; 

X претставува од 1 до 4 супституенти кои 

може да бидат исти или различни и кои се 

одбрани од халоген, (C1-C10)алкил, (C1-

C10)алкокси, NRaRb, цијано или нитро, при 

што е можно наведениот (C1-C10)алкил да 

биде супституиран со една или повеќе групи 

одбрани од халоген, (C1-C10)алкокси, 

хало(C1-C10)алкокси, NRaRb или хидроксил; 

R2 и R3 претставуваат, независно еден од 

друг: 

атом на водород; 

(C1-C10)алкилна група, при што е можно 

оваа група да биде супституирана со Rf 

група; 

арилна група, која може да биде 

супституирана со еден или повеќе 

супституенти одбрани од халоген или (C1-

C10)алкилна, хало(C1-C10)алкилна, (C1-

C10)алкокси, хало(C1-C10)алкокси, NRaRb, 

хидроксилна, нитро или цијано група; 

R2 и X, заедно со јаглеродните атоми за кои 

се прикачени, може да формираат јаглероден 

прстен со 5 до 7 јаглеродни атоми; 

R4 претставува: 

атом на водород; 

(C1-C10)алкилна група, при што оваа група 
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може да биде супституирана со Rf група; 

арилна група, која може да биде 

супституирана со еден или повеќе 

супституенти одбрани од халоген или (C1-

C10)алкилна, хало(C1-C10)алкилна, (C1-

C10)алкокси, хало(C1-C10)алкокси, NRaRb, 

хидроксилна, нитро, цијано, (C1-

C10)алкил(CO)-, CONRaRb, NRcCORd, 

OC(O)NRaRb, OCO(C1-C10)алкилна, 

NRcC(O)ORe или арилна група, при што 

наведената арилна група може да биде 

супституирана со еден или повеќе 

супституенти одбрани од халоген или (C1-

C10)алкилна, хало(C1-C10)алкилна, (C1-

C10)алкокси, хало(C1-C10)алкокси, NRaRb, 

хидроксилна, нитро или цијано група; 

Ra и Rb претставуваат, независно еден од 

друг: 

атом на водород или (C1-C10)алкилна, 

арил(C1-C10)алкиленска или арилна група; 

или Ra и Rb, заедно со азотниот атом за кој 

се прикачени, формираат азетидинска, 

пиролидинска, пиперидинска, азепинска, 

морфолинска, тиоморфолинска, 

пиперазинска или хомопиперазинска група, 

при што оваа група може да биде 

супституирана со (C1-C10)алкилна, арилна 

или арил(C1-C10)алкиленска група; 

Rc и Rd претставуваат, независно еден од 

друг: 

атом на водород или (C1-C10)алкилна, 

арил(C1-C10)алкиленска или арилна група; 

или Rc и Rd заедно формираат (C2-

C5)алкиленска група; 

Re претставува: 

(C1-C10)алкилна, арил(C1-C10)алкиленска 

или арилна група; 

или Rc и Re заедно формираат (C2-

C5)алкиленска група; 

Rf претставува: 

атом на халоген или хало(C1-C10)алкокси, 

хидроксилна, цијано, NRaRb, C(O)NRaRb, 

NRcCORd, OC(O)NRaRb, OCO(C1-

C10)алкилна, NRcCOORe, SO2NRaRb, 

NRcSO2Re, арил(C1-C10)алкиленска или 

арилна група, при што наведениот арил може 

да биде супституиран со еден или повеќе 

супституенти одбрани од халоген или (C1-

C10)алкилна, хало(C1-C10)алкилна, (C1-

C10)алкокси, хало(C1-C10)алкокси, NRaRb, 

хидроксилна, нитро, цијано или OCO(C1-

C10)алкилна група; 

во вид на база или киселинска адитивна сол. 

има уште 26 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 237/14, A 61K 31/501, 31/502, 

31/5025, A 61P 25/28, C 07D 237/26, 237/32, 

237/36, 403/04, 403/12, 495/04  

(11)  4963   (13) Т1 

(21)  2013/8   (22) 14/01/2013 

(45) 30/06/2015 

(96)  25/07/2007 EP07810758.8 

(97)  07/11/2012 EP2069312 

(73)  Cephalon, Inc. 

41 Moores Road P.O.Box 4011 Frazer, PA 

19355, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BECKNELL, Nadine, C.; HUDKINS, 

Robert, L.; TAO, Ming; ZULLI, Allison, L.; 

JOSEF, Kurt, A.; HOSTETLER, Greg and 

KNUTSEN, Lars, J., S. 

(54)  ПИРИДИЗИНОН ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Соединение во согласност со 

формула I*: 

  

или стереоизомерна форма, смеса на 
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стереоизомерни форми или негова 

фармацевтски прифатлива сол; 

кадешто: 

X и Xa се секој независно CH или N; 

Y е S(O)q, O, или NR15; 

R1 е пиперидин или пиролидин прстен, 

опционално супституиран со 1 до 3 R20 

групи; 

R2 е 

  

кадешто: 

R2 е пара до Y-(CHR4)m-R1 група; 

секој R3 е 

R2 независно H, F, Cl, Br, I, OR21, NR23R24, 

NO2, CN, CF3, C1-C6алкил, C(=O)R21, 

CO2R21, или C(=O)NR23R24; или кога R3 е 

орто до R2 и R2 е (i) или (iv), тогаш R3 и R14 

земени заедно може да формираат -(CH2)s-, 

-CH2Z- , -ZCH2-, -ZCH2CH2- или CH2CH2Z-; 

кадешто Z е O, S(O)y, 

или NR27; или кога R3 е орто до R2 и R2 е (iv) 

или (v), тогаш R3 и R13 земени заедно може 

да формираат -(CH2)s-,-CH2Z- , -ZCH2-, -

ZCH2CH2- или CH2CH2Z-; 

секој R4 е независно H, C1-C6 алкил или 

OR21, кадешто алкилната група е 

опционално супституирана со 1 до 3 

R20 групи; 

R12 е H, C1-C6 алкил, циклоалкил, арил, 

арилалкил, хетероарил, хетероциклоалкил, 

C(=O)R27, или CO2R27, кадешто алкил, 

циклоалкил, арил, арилалкил, хетероарил 

или хетероциклоалкил група е опционално 

супституиран со 1 до 3 R20 групи; 

R13 и R14 се секој независно H, C1-C6 алкил, 

арил, арилалкил C1-C6 алкоксил, S(=O)y-C1-

C6 алкил, циклоалкил, хетероциклоалкил или 

хетероарил; 

или R13 и R14, земени заедно со 

јаглеродните атоми низ коишто тие се 

сврзани за да формираат фyзиран фенил, 

тиенил, пиролил, оксазолил, пиридинил или 

C3-C6 циклоалкил прстен; и кадешто 

фузираниот фенил, тиенил, пиролил, 

оксазолил, пиридинил, или циклоалкил 

прстен е опционално супституиран 1 до 3 R20 

групи; 

R15 е H, C1-C6 алкил, C(=O)R25, CO2R25; 

R20 на секое појавување е независно, H, F, 

Cl, Br, I, OR21, OR22, NR23R24, NHOH, NO2, 

CN, CF3, C1-C6 алкил опционално 

супституиран со OR26, C2-C6 алкенил, C2-C6 

алкинил, C3-C7 циклоалкил C0-C4 алкил, 3- 

до 7-член 

хетероциклоалкил C0-C4 алкил, фенил, 5- 

или 6-член хетероарил C0-C4 алкил, 

арилалкил, (=O), C(=O)R21, CO2R21, 

OC(=O)R21, C(=O)NR23R24, NR27C(=O)R21, 

NR27C(=O)OR21, OC(=O)NR23R24, 

NR27C(=S)R21, или 

S(O)qR21; 

секој R21 е независно H, C1-C6 алкил, арил, 

или арилалкил; 

секој R22 е независно остатокот на амино 

киселина после хидроксилната група на 

карбоксилната група е отстранета; 

секој R23 и R24 е независно избрани од H, 

C1-C6 алкил и арил, или R23 и R24, заедно 

со азотниот атом кон којшто тие се сврзани, 

формираат 3 до 7 член хетероцикличен 

прстен опционално супституиран со =O; 

R25 е C1-C6 алкил, арил или алкиларил; 

R26 е H, C1-C6 алкил, арил или алкиларил; 

R27 е H или C1-C6 алкил; 

m е 1, 2, 3, 4, или 5 кога R1 е сврзан преку 

азотен атом, и m е 0, 1, 2, 3, 4, или 5 кога R1 

е сврзан преку 

јаглероден атом; 

n е 1, 2, или 3; 

q е 0, 1, или 2; 

s е 1, 2, или 3; и 

y е 0, 1, или 2. 

  

има уште 43 патентни барања. 
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(51)  A 61K 38/00, A 61P 1/00, 37/00  

(11)  4964   (13) Т1 

(21)  2013/9   (22) 14/01/2013 

(45) 30/06/2015 

(96)  20/01/2004 EP04703462.4 

(97)  31/10/2012 EP1592384 

(73)  YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD. 

The Weizmann Institute of Science, P.O.Box 95  76100 Rehovot, IL 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  AHARONI, Rina; ARNON, Ruth and KAYHAN, BASAK 

(54)  "КОП 1 ЗА ТРЕТМАН НА ВОСПАЛЕНИ ЦРЕВНИ БОЛЕСТИ" 

(57)  1  Употреба на кополимер 1 за подготовка на фармацевтски состав за лекување на 

воспалени цревни болести.  

1 

има уште 5 патентни барања. 

 

 

(51)  B 23K 26/00, A 01N 1/00, 1/02, B 23K 

26/24  

(11)  4965   (13) Т1 

(21)  2013/10   (22) 15/01/2013 

(45) 30/06/2015 

(96)  10/03/2009 EP09722035.4 

(97)  31/10/2012 EP2265406 

(73)  Imagene 

2 Allee du Doyen Geogres Brus Parc 

Scientifique Unitec 1 33600 Pessac, FR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  TUFFET, Sophie and DE SOUZA, David 

Georges 

(54)  ИНДУСТРИСКА ПОСТАПКА ЗА 

ЕНКАПСУЛИРАЊЕ НА БИОЛОШКИ 

МАТЕРИЈАЛ СО ЦЕЛ ДА СЕ СКЛАДИРА НА 

СОБНА ТЕМПЕРАТУРА, ВКЛУЧУВАЈЌИ 

ТЕСТ ЗА ЕНКАПСУЛИРАЧКО ВАКУУМ 

ЗАПЕЧАТУВАЊЕ 

(57)  1  Постапка за подготовка о на примерок 

од биолошки материјал во контeјнер со цел 

негово складирање, негово обновување и 

употреба, се карактеризира со тоа што ги 

содржи последователно следните фази : 

       

подготовка на биолошкиот материјал со 

солубилизација, 
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- контрола на квалитет на така 

подготвениот биолошки материјал, 

- означување на контејнерот со 

запишување на идентификацијата, 

- воведување на овој биолошки 

материјал во споменатиот 

     контејнер, 

- дехидратација на биолошкиот 

материјал, 

- запечатување на контејнерот под 

контролирана атмосфера, 

- тест на запечатување на контејнерот 

со ставање на запечатениот контејнер во 

комора која што е под вакуум и переку 

откривање на гас или смеса на гас од 

контролираната атмосфера којшто е воведен 

и затворен во контејнерот кој излегува од 

контејнерот под дејство на вакуум и 

- поставување на делот за складирање 

кога тестот е позитивен. има уште 6 патентни 

барања.

 

 

 

(51)  C 07D 491/22  

(11)  4966   (13) Т1 

(21)  2013/11   (22) 16/01/2013 

(45) 30/06/2015 

(96)  22/07/2008 EP08786333.8 

(97)  12/12/2012 EP2170900 

(73)  SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche 

Riunite S.p.A. 

Viale Shakespeare 47,  00144 Roma, IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  CABRI, Walter; MARZI, Mauro; GIORGI, 

Fabrizio; BADALONI, Elena; ARMAROLI, Silvia 

and MARAZZI, Giuseppe 

(54)  КРИСТАЛНА ФОРМА II НА 7-

(ДИМЕТОКСИ-МЕТИЛ)КАМТОТЕХИН, 

НЕГОВА УПОТРЕБА КАКО ИНТЕРМЕДИЕР 

И ОТТУКА ДОБИЕНИ ПРОИЗВОДИ 

(57)  1  Полиморфна форма II на 7-

(диметокси-метил)камптотехин којашто има 

температура на разградување на 173.56°C 

измерена со температурна пречка од 

20°C/min.  

има уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  A 47C 27/14  

(11)  4967   (13) Т1 

(21)  2013/12   (22) 16/01/2013 

(45) 30/06/2015 

(96)  15/09/2009 EP09807528.6 

(97)  31/10/2012 EP2421410 

(73)  Imhold, Naamloze Vennootschap 

Heimolenstrrat 101  9100 Sint-Niklaas, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  POPE, Willy 
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(54)  ПОДОБРЕНА ПРУЖИНА ОД ПЕНА ЗА 

ЗГЛАВЈА, ПЕРНИЦИ, ДУШЕЦИ ИЛИ 

СЛИЧНО И ПОСТАПКА ЗА ИЗРАБОТКА НА 

ТАКВА ПРУЖИНА ОД ПЕНА 

(57)  1  Пружина од пена за употреба кај 

злавја, перници, душеци и слично, пружината 

од пена има цилиндрично еластично тело (2) 

направено од пена и формира надворешен 

зид, со отвори (3) кои се протегаат навнатре 

од надворешна површина (4) кон внатрешна 

површина (5), тие отвори (3) се поставени во 

непостојана симетрија и најчесто во форма 

на дијамант, се карактеризира со тоашто 

цилиндричното тело (2) ги покажува 

споменатите отвори (3) само на ограничен 

дел (16) од својата површина (4), со што овој 

ограничен дел (16) е вообичаено заменет со 

ограничениот дел (18) од површината (4) 

којшто ги нема споменатите отвори (3) и 

којашто формира надолжно зајакнати ребра 

(7) во зидот од цилиндричното тело (2) на 

пружината (1).  има уште 11 патентни 

барања. 

 

 

(51)  C 07D 401/12, A 61K 31/4427, A 61P 

35/00, C 07D 401/14  

(11)  4968   (13) Т1 

(21)  2013/13   (22) 21/01/2013 

(45) 30/06/2015 

(96)  22/01/2009 EP09704457.2 

(97)  21/11/2012 EP2235002 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company 

Princeton NJ 08543-4000, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  BORZILLERI, Robert, M. and CAI, Zhen-

wei 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА НА 4-ПИРИДИНОН И 

НИВНА УПОТРЕБА ЗА КАНЦЕР 

(57)  1  Соединение кое што ја има следната 

Формула (I): 

 

  

 

или сол од тоа, при што: 

 

G е H, -CHX-OP(=O)(OH)2, или -CHX-

OC(=O)Z; 

X е H или алкил незадолжително заменет со 

еден или повеќе од OH, халоген, цијано, и / 

или -NR1R2; 

Z е алкил, циклоалкил, арил, или 

хетероцикло незадолжително заменет со 
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еден или повеќе од алкил, OH, халоген, 

цијано, и / или -NR3R4; и 

R1, R2, R3, и R4 се независно H и / или 

алкил. 

има уште 12 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 9/00, 31/428, 47/20, 47/34, A 61P 

25/28  

(11)  4969   (13) Т1 

(21)  2013/14   (22) 21/01/2013 

(45) 30/06/2015 

(96)  02/03/2010 EP10706234.1 

(97)  28/11/2012 EP2405890 

(73)  Italfarmaco SpA 

20126 Milano (IT), ES 

(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)  ARTICO, Roberta; ADAMI, Marco; 

BARBARESCHI, Daniele; MOSCOSO, Jaime; 

OLDONI, Tiziano and MASCAGNI, Paolo 

(54)  ВОДЕНИ СУСПЕНЗИИ КОИ СОДРЖАТ 

РИЛУЗОЛ 

(57)  1  Водена суспензија која содржи 

рилузол или фармацевтски сол од него, 

најмалку еден сурфактант и најмалку еден 

агенс за суспензија при што споменатиот 

сурфактант е селектиран од анјонски 

сурфактанти, нејонски сурфактанти или 

нивна смеса, а споменатиот агенс за 

суспензија е селектиран од смектит глини, 

микрокристална целулоза, природни гуми или 

смеса од нив. има уште 18 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 9/00, 31/427, A 61P 11/00, C 07D 

277/00, 413/12, 417/12  

(11)  4970   (13) Т1 

(21)  2013/15   (22) 22/01/2013 

(45) 30/06/2015 

(96)  05/08/2009 EP09784868.3 

(97)  07/11/2012 EP2222272 

(73)  Pulmagen Therapeutics (Inflammation) 

Limited 

The Coach House, Grenville Court, Britwell 

Road, Burnham, Slough, Buckinghamshire 

SL1 8DF, GB 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  NEMETH, Gyorgy; LASZLOVSZKY, Istvan 

and ANDOR, Gyorgy 

(54)  ТРЕТМАН НА РЕСПИРАТОРНО 

ЗАБОЛУВАЊЕ 

(57)  1  Глитазон за употреба во третманот на 

инфламаторно респираторно заболување со 
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пулмонарна администрација преку 

инхалација, назначен со тоа, што 

инхалираниот глитазон се состои од 5R 

конфигурацијата во барем 95% од тежината и 

од 5S конфигурацијата во помалку од 5% од 

тежината, и каде што наведениот глитазон е 

пиоглитазон или росиглитазон. има уште 8 

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) 1(3) 

 8A61P25/28 8C07D237/14 4963 T1   

8C07D237/14 8C07D237/14 4963 T1   

8C07D209/44 8C07D209/44 4971 T1   

8C07D403/10 8C07D209/44 4971 T1   

8A61P7/02 8A61K38/48 4961 T1   

8A61K31/502 8C07D237/14 4963 T1   

8A61K47/34 8A61K9/00 4969 T1   

8A61P11/00 8A61K9/00 4970 T1   

8C07D471/04 8C07D471/04 4962 T1   

8A61K38/48 8A61K38/48 4961 T1   

8C07D403/12 8C07D237/14 4963 T1   

8A61K38/00 8A61K38/00 4964 T1   

8A61K31/4427 8C07D401/12 4968 T1   

8C07D401/14 8C07D401/12 4968 T1   

8A61K31/428 8A61K9/00 4969 T1   

8A61K47/20 8A61K9/00 4969 T1   

8A61K31/427 8A61K9/00 4970 T1   

8C07D417/12 8A61K9/00 4970 T1   

8A61P7/02 8C07D209/44 4971 T1   

8C07D237/26 8C07D237/14 4963 T1   

8C07D403/04 8C07D237/14 4963 T1   

8C07D495/04 8C07D237/14 4963 T1   

8A01N1/02 8B23K26/00 4965 T1   

8B23K26/00 8B23K26/00 4965 T1   

8A61K9/00 8A61K9/00 4969 T1   

8A61P25/28 8A61K9/00 4969 T1   

8A61L31/16 8A61K38/48 4961 T1   

8A61K31/501 8C07D237/14 4963 T1   

8A61K31/5025 8C07D237/14 4963 T1   
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8C07D237/36 8C07D237/14 4963 T1   

8B23K26/24 8B23K26/00 4965 T1   

8C07D413/12 8A61K9/00 4970 T1   

8A61K31/4035 8C07D209/44 4971 T1   

8A61K31/437 8C07D471/04 4962 T1   

8A61P35/00 8C07D471/04 4962 T1   

8C07D237/32 8C07D237/14 4963 T1   

8A61P35/00 8C07D401/12 4968 T1   

8C07D401/12 8C07D401/12 4968 T1   

8C07D277/00 8A61K9/00 4970 T1   

8A61L29/16 8A61K38/48 4961 T1   

8A61P1/00 8A61K38/00 4964 T1   

8A61P37/00 8A61K38/00 4964 T1   

8A01N1/00 8B23K26/00 4965 T1   

8C07D491/22 8C07D491/22 4966 T1   

8A61K9/00 8A61K9/00 4970 T1   

8A61P25/00 8C07D471/04 4962 T1   

8A47C27/14 8A47C27/14 4967 T1   

8A61P19/00 8C07D471/04 4962 T1   

8C07D213/28 8C07D471/04 4962 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) 

Cephalon, Inc. 

C 07D 237/14, A 61K 31/501, 31/502, 

31/5025, A 61P 25/28, C 07D 237/26, 237/32, 

237/36, 403/04, 403/12, 495/04 

4963 T1 

SIGMA-TAU Industrie 

Farmaceutiche Riunite 

S.p.A. 

C 07D 491/22 4966 T1 

Imhold, Naamloze 

Vennootschap 
A 47C 27/14 4967 T1 

Bristol-Myers Squibb 

Company 

C 07D 401/12, A 61K 31/4427, A 61P 35/00, C 

07D 401/14 
4968 T1 



 

 

20 | С т р а н а   П а т е н т и  

 

30 Јуни 2015 Гласник Бр. 3/2015  

Pulmagen Therapeutics 

(Inflammation) Limited 

A 61K 9/00, 31/427, A 61P 11/00, C 07D 

277/00, 413/12, 417/12 
4970 T1 

SANOFI 
C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 19/00, 

25/00, 35/00, C 07D 213/28 
4962 T1 

Italfarmaco SpA A 61K 9/00, 31/428, 47/20, 47/34, A 61P 25/28 4969 T1 

SANOFI 
C 07D 209/44, A 61K 31/4035, A 61P 7/02, C 

07D 403/10 
4971 T1 

YEDA RESEARCH AND 

DEVELOPMENT CO., LTD. 
A 61K 38/00, A 61P 1/00, 37/00 4964 T1 

Imagene B 23K 26/00, A 01N 1/00, 1/02, B 23K 26/24 4965 T1 

Matrizyme Pharma 

Corporation 
A 61K 38/48, A 61L 29/16, 31/16, A 61P 7/02 4961 T1 
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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  2012/816 (220) 01/08/2012 

(442) 30/06/2015 

(731) БАЛФИН МК ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул.Даме Груев бр.28/1-1 кат 1, 1000 Скопје, 

MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сива, бела, светла и темна: сина, 

портокалова, жолта, портокалова, циклама 

(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. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2012/855 (220) 14/08/2012 

(442) 30/06/2015 

(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)  

 

MYWALLET 

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати 

и инструменти за пренос, прекин, 

трансформација, акумулација, регулирање 

или контрола на електрична енергија; 

апарати за снимање, пренос, обработка и 

репродукција на звук, слики или податоци; 

магнетни носачи на податоци, калкулатори; 

опрема за обработка на податоци, 

компјутери; компакт дискови, ДВД-ја и други 

дигитални медии за снимање; компјутерски 

софтвери; електронски снимени податоци 

(кои можат да се даунлодираат); 

електронски публикации (кои можат да се 

даунлодираат)  

кл. 35  огласување; водење на работи; 

деловно управување; собирање, 

систематизација, обединување и економска 

анализа на деловни податоци и информации 

зачувани во компјутерски бази на податоци; 

услуги на малопродажба (исто така и преку 

интернет и други комуникациски мрежи) 

стоки од класи 09 и 16  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

парични (монетарни) работи; работи врзани 

за недвижности  
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кл. 38  телекомуникации; услуги на новински 

агенции; изнајмување на телекомуникациска 

опрема; давање на телекомуникациски 

информации  

кл. 42  научни и технолошки услуги како и 

услуги на истражување и 

проектирање во врска со нив; услуги на 

индустриски анализи и истражување; 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер, софтвер и база на податоци; 

одржување на софтвер; техничка 

консултација во врска со услуги вклучени во 

оваа класа; компјутерски услуги во врска со 

електронско чување на податоци; 

изнајмување компјутери и компјутерска 

опрема; дизајн на веб сајтови за други  

 

(210) TM  2012/901 (220) 31/08/2012 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ 

Куманово 

Романовце, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, зелена, портокалова, бела и 

црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2012/902 (220) 31/08/2012 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ 

Куманово 

Романовце, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, зелена, портокалова, бела и 

жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2012/903 (220) 31/08/2012 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ 

Куманово 

Романовце, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) сина, зелена, портокалова, бела и 

црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2012/904 (220) 31/08/2012 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ 

Куманово 

Романовце, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, зелена, портокалова, бела и 

црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32   безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2012/905 (220) 31/08/2012 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ 

Куманово 

Романовце, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, зелена, портокалова, бела и 

црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2012/906 (220) 31/08/2012 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ 

Куманово 

Романовце, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) сина, зелена, портокалова, бела и 

црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32   безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2012/907 (220) 31/08/2012 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ 

Куманово 

Романовце, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, зелена, портокалова, бела и 

црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2012/908 (220) 31/08/2012 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ 

Куманово 

Романовце, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, зелена, портокалова, бела и 

црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32   безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2012/909 (220) 31/08/2012 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ 

Куманово 

Романовце, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) сина, зелена, портокалова, бела и 

црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32   безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2012/910 (220) 31/08/2012 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ 

Куманово 

Романовце, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, зелена, портокалова, бела и 

црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2012/1038 (220) 03/10/2012 

(442) 30/06/2015 

(731) ТРАЈКОВСКИ СТЕФАН 

ул. Капиштец бр. 21 1000 Скопје Центар, 

MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

FONKO 

551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апрати за климатизација, 

вентилација, греење  

кл. 35  услуги при продавање на големо и 

мало  

кл. 37  градба на објекти, патишта, мостови, 

брани, мали хидро  електрани и друго  

 

(210) TM  2012/1039 (220) 03/10/2012 

(442) 30/06/2015 

(731) Athleta (ITM) Inc. 

2 Folsom Street, San Francisko, California 

94105, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

ATHLETA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обуки и капи  

 

(210) TM  2012/1118 (220) 24/10/2012 

(442) 30/06/2015 

(731) Union Tobacco & Cigarette Industries 

Co. 

P.O.Box 851015 Annab 11185, JO 
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
591) црна, бела, сива и црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, производи за пушачите, 

кибрити  

 

(210) TM  2012/1153 (220) 07/11/2012 

(442) 30/06/2015 

(731) ДРУШТВО ЗА ТРГОВИјА, 

ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ БИЛИА ДОО 

СКОПјЕ 

Ул. Мишко Михајловски бр.3А-2, Нас 

Кисела Вода, 1000 Скопје, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

B I L I A 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  накит, бижутерија.скапоцени камења 

и часовници  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  огласување.водење на 

работење,управување со 

работи.канцелариски работи, рекламирање- 

ширење на рекламен материјал, on-line 

рекламирање по пат на компјутерска мрежа, 

изнајмување на време на пристап со 

комуникации по пат на сите начини за 

рекламирање; објавување рекламни 

текстови; услуги при продажба на големо и 

мало со накит, бижутерија,скапоцени 

камења, часовници,облека,обувки и капи и 

услуги при увоз и извоз нанакит, 

бижутерија.скапоцени камења, 

часовници,облека,обувки и капи  

 

(210) TM  2012/1251 (220) 27/11/2012 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ 

експорт-импорт Куманово 

Романовце, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и нагризување, 

сапуни, парфимерија, етерични масла, 

козметички производи, лосиони за коса, 

препарати за нега на забите  

кл. 4  индустриски масла и масти, мазива, 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување, горива 

(вклучително и течните горива за мотори) и 

материи за осветлување, свеќи и фитили за 

осветлување  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и забарски 

смоли, средства за дезинфекција, препарати 

за уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

кл. 6  обични метали и нивните легури, 
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метални градежни материјали, метални 

преносни конструкции, метални материјали 

за железнички шини, жици и кабли од 

обичен метал кои не се електрични, 

браварски производи, мали метални 

производи, метални цевки, каси, производи 

од метал, кои не се опфатени со другите 

класи, руди  

кл. 7  машини и машински алати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојници и трансмисиски 

елементи (освен за сувоземни возила), 

земјоделски направи (кои не се рачни), 

инкубатори за јајца  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, снабдување 

со вода и за санитарни намени  

кл. 12  возила, апарати за движење по земја, 

воздух или вода  

кл. 14  благородни метали и нивните легури 

и производите изработени од нив или 

преслечени со нив, кои не се опфатени со 

другите класи, накит, бижутерија, скапоцени 

камења, часовници и хронометриски 

инструменти  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 17  каучук, гутаперка, гума, азбест, 

лискун и производи од нив, кои не се 

опфатени во другите класи, полуфабрикати 

од пластични материјали, материјали за 

подлошки, за заптисување и за изолација, 

свитливи неметални цевки  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи, кожа од животни, куфери и 

патни торби, чадори за дожд и за сонце и 

стапови за одење, камшици и сарачки 

производи  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

цврсти неметални цевки за градба, асфалт, 

црна смола и битумен, неметални преносни 

конструкции, споменици што не се од метал  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови за 

домќинството, чешли и сунгери, четки (освен 

сликарски четки), материјали за правење 

четки, производи кои се користат за 

чистење, челична волна, сурово и 

полуобработено стакло (освен градежно 

стакло), стакларија, порцелан, фајанс и 

грнчарија, кои не се опфатени со другите 

класи  

кл. 22  јажиња, канапи, мрежи шатори, 

настрешници од платно, надворешни 

навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби 

кои не се опфатени со другите класи, 

материјали за полнење душеци (освен од 

гума или од пластични материи), сурови 

текстилни влакнести материи  

кл. 23  предено и конец за текстил  

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои 

не се опфатени со другите класи, покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 27  килими, рогузини, простирки и 

бришачи, линолеум и други подни 

прекривачи, ѕидни тапети, коишто не се од 

текстил  

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

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење  

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

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 
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производи од жита, леб, производи од тесто 

и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје 

и овошни сокови, сирупи и други препарати 

за производство на пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 34  тутун, производи за пушачите, кибрит  

 

(210) TM  2012/1252 (220) 27/11/2012 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ 

експорт-импорт Куманово 

Романовце, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

VITA PRODUCTIONS 

(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. 4  индустриски масла и масти, мазива, 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување, горива 

(вклучително и течните горива за мотори) и 

материи за осветлување, свеќи и фитили за 

осветлување  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и забарски 

смоли, средства за дезинфекција, препарати 

за уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

кл. 6  обични метали и нивните легури, 

метални градежни материјали, метални 

преносни конструкции, метални материјали 

за железнички шини, жици и кабли од 

обичен метал кои не се електрични, 

браварски производи, мали метални 

производи, метални цевки, каси, производи 

од метал, кои не се опфатени со другите 

класи, руди  

кл. 7  машини и машински алати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојници и трансмисиски 

елементи (освен за сувоземни возила), 

земјоделски направи (кои не се рачни), 

инкубатори за јајца  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, снабдување 

со вода и за санитарни намени  

кл. 12  возила, апарати за движење по земја, 

воздух или вода  

кл. 14  благородни метали и нивните легури 

и производите изработени од нив или 

преслечени со нив, кои не се опфатени со 

другите класи, накит, бижутерија, скапоцени 

камења, часовници и хронометриски 

инструменти  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 17  каучук, гутаперка, гума, азбест, 
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лискун и производи од нив, кои не се 

опфатени во другите класи, полуфабрикати 

од пластични материјали, материјали за 

подлошки, за заптисување и за изолација, 

свитливи неметални цевки  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи, кожа од животни, куфери и 

патни торби, чадори за дожд и за сонце и 

стапови за одење, камшици и сарачки 

производи  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

цврсти неметални цевки за градба, асфалт, 

црна смола и битумен, неметални преносни 

конструкции, споменици што не се од метал  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови за 

домќинството, чешли и сунгери, четки (освен 

сликарски четки), материјали за правење 

четки, производи кои се користат за 

чистење, челична волна, сурово и 

полуобработено стакло (освен градежно 

стакло), стакларија, порцелан, фајанс и 

грнчарија, кои не се опфатени со другите 

класи  

кл. 22  јажиња, канапи, мрежи шатори, 

настрешници од платно, надворешни 

навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби 

кои не се опфатени со другите класи, 

материјали за полнење душеци (освен од 

гума или од пластични материи), сурови 

текстилни влакнести материи  

кл. 23  предено и конец за текстил  

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои 

не се опфатени со другите класи, покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 27  килими, рогузини, простирки и 

бришачи, линолеум и други подни 

прекривачи, ѕидни тапети, коишто не се од 

текстил  

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

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење  

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

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, леб, производи од тесто 

и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје 

и овошни сокови, сирупи и други препарати 

за производство на пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 34  тутун, производи за пушачите, кибрит  

 

(210) TM  2013/587 (220) 19/06/2013 

(442) 30/06/2015 

(731) Институт за стандардизација на 

Република Македонија 

ул.Кеј Димитар Влахов бр.4, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, жолта, кафеава 

(551) сертификатна 

(510, 511) 

кл. 35  бизнис проценки  

кл. 42  контролирање на квалитет; услуги за 

сертификација на системи за менаџмент со 

квалитетот со кои се потврдува согласеност 

со специфицираните барања на системот за 

менаџмент со квалитет  

 

(210) TM  2013/603 (220) 26/06/2013 

(442) 30/06/2015 

(731) ПЕЛИСТЕР СКОПЈЕ ДОО СКОПЈЕ 

ул.Плоштад Македонија бб, Скопје, MK 

(540)  
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PELISTER HOTEL SKOPJE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(210) TM  2013/674 (220) 11/07/2013 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела и кафена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2013/675 (220) 11/07/2013 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, кафена, црна и црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе со потекло од Италија  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2013/676 (220) 11/07/2013 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, кафена и црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе со потекло од Италија  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2013/961 (220) 10/10/2013 

(442) 30/06/2015 



 

 

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

30 Јуни 2015 Гласник Бр. 3/2015  

(731) ГИРО МАМАС ДООЕЛ Скопје 

ул.„Владимир Комаров“ бр.23/20, MK 

540)  

 
(591) зелена, црвена, бела  и темно жолта 

(окер) 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2013/1167 (220) 16/12/2013 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ИНТЕРАКТИВЕ СОЛУТИОНС ДООЕЛ 

Охрид 

бул. Мак. Просветители 8 Охрид, MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО. 

КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ  

Бул. Македонски просветители 8, Охрид 

(540)  

 
(591) светло плава, темно плава, бела, 

светло зелена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работење, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица, лични и социјални 

услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(210) TM  2013/1168 (220) 16/12/2013 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ИНТЕРАКТИВЕ СОЛУТИОНС ДООЕЛ 

Охрид 

бул. Мак. Просветители 8 Охрид, MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО. 

КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ  

Бул. Македонски просветители 8, Охрид 

(540)  

 
(591) црна и темно зелена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, управување со работата, 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица, лични и социјални 

услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(210) TM  2014/133 (220) 12/02/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) црвена, кафена, црна и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе   

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2014/134 (220) 12/02/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2014/192 (220) 25/02/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ 

експорт-импорт Куманово, 

Романовце, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, жолта, зелена, бела и 

портокалова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30   чај  

кл. 32   безалкохолни пијалаци; пијалаци од 

овошје   

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(210) TM  2014/193 (220) 25/02/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ 

експорт-импорт Куманово, 

Романовце, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) сина, жолта, зелена, бела и 

портокалова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30   чај  

кл. 32   безалкохолни пијалаци; пијалаци од 

овошје   

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(210) TM  2014/262 (220) 10/03/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) 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)  

 

XEPAR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/287 (220) 10/03/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ 

Улуабат Коју бр.16700, Карачабеј Бурса, 

TR 

(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

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

жолта, црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  путер (млечен производ)  

 

(210) TM  2014/320 (220) 17/03/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Здружение АТЛЕТА 2003 Скопје 

Спортски клуб за фитнес аеробик и 

бодибилдинг 

бул.К.Ј.Питу бр.24а, 1000 Скопје, MK 

(740) Јасмина П. Глигороска  

бул.Ј Сандански бр.87/1/11, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, црна и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, обука, спорт и 

спортски активности  

 

(210) TM  2014/322 (220) 18/03/2014 
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(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за трговија со моторни 

возила и услуги СТАР МОТОРС ДООЕЛ  

Скопје 

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ТЦ 

Соравија, 5-ти кат, Скопје, MK 

(540)  

 

MAZDA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со возила и резервни делови  

кл. 37  сервисирање и одржување на возила  

 

(210) TM  2014/440 (220) 16/04/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) КИМЕ-ГРАФ Дајанчо Д.О.О.Е.Л. увоз-

извоз 

ул.Милан Зечар 13, Куманово, MK 

(540)  

 
(591) -црна, магента, жолта, цијан и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи, книговезнички материјал  

 

(210) TM  2014/613 (220) 03/06/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, кафена и сина 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2014/614 (220) 03/06/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) кафена, црвена и жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2014/615 (220) 03/06/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 
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(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) кафена, црвена и жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2014/616 (220) 03/06/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) кафена, црвена и жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2014/617 (220) 03/06/2014 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, кафена и црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2014/618 (220) 03/06/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) кафена, сина и жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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(210) TM  2014/619 (220) 03/06/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) кафена, темно сина и жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2014/620 (220) 03/06/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) кафена, зелена и жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2014/621 (220) 03/06/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена и жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2014/622 (220) 03/06/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) кафена, сина и жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2014/623 (220) 03/06/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена и жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2014/624 (220) 03/06/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) кафена, сина и жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2014/625 (220) 03/06/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, зелена, кафена и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2014/626 (220) 03/06/2014 

(442) 30/06/2015 
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(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) кафена и жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2014/633 (220) 04/06/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за телекомуникации -  за 

сателитско позиционирање ГЕОНЕТ ГПС 

ДОО Скопје  

ул.Пиринска бр.23, Скопје, MK 

(740) ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ  

ул. 11 Октомври бр.86/1-3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) плава, портокалова, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи, услуги при продажба на големо и 

мало со ГПС уреди  

кл. 38  телекомуникаци: апарати за 

испраќање пораки (Изнајмување на апарати 

за испраќање на пораки), изнајмување 

телекомуниикациска опрема, информации 

од областа на телекомуникациите, 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали, комуникација со помош на 

мрежи со оптички кабли, обезбедување на 

пристап до бази на податоци, обезбедување 

на телекомуникациски врски на глобалната 

комјутерска мрежа, пренесување преку 

сателит, пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери  

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: алатки за пребарување 

за интернет, давање простор за веб 

страници, изнајмување веб (интернет) 

сервери, изнајмување компјутери, 

изнајмување компјутерски програми, 

изработка на компјутерски програми, 

инженерство, инсталирање компјутерски 

програми, комјутерски бази на податоци 

(обновување комјутерски бази на податоци), 

комјутери (изнајмување на компјутери), 

компјутерски програми (изнајмување 

компјутерски програми), компјутерски 

програми (изработка на компјутерски 

програми), одржување компјутерски 

програми, осовременување на 

компјутерските програми, советување за 

компјутерски програми, компјутерски 

системи (програмирање компјутерски 

системи), компјутерски хардвер (советување 

на полето на компјутерски хардвер), 

компјутерско програмирање  

 

(210) TM  2014/634 (220) 04/06/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за телекомуникации -  за 

сателитско позиционирање ГЕОНЕТ ГПС 

ДОО Скопје  
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ул.Пиринска бр.23, Скопје, MK 

(740) ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ  

ул. 11 Октомври бр.86/1-3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) плава, портокалова, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи, услуги при продажба на големо и 

мало со ГПС уреди  

кл. 38  телекомуникаци: апарати за 

испраќање пораки (изнајмување на апарати 

за испраќање на пораки), изнајмување 

телекомуниикациска опрема, информации 

од областа на телекомуникациите, 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали, комуникација со помош на 

мрежи со оптички кабли, обезбедување на 

пристап до бази на податоци, обезбедување 

на телекомуникациски врски на глобалната 

комјутерска мрежа, пренесување преку 

сателит, пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери  

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: алатки за пребарување 

за интернет, давање простор за веб 

страници, изнајмување веб (интернет) 

сервери, изнајмување компјутери, 

изнајмување компјутерски програми, 

изработка на компјутерски програми, 

инженерство, инсталирање компјутерски 

програми, комјутерски бази на податоци 

(обновување комјутерски бази на податоци), 

комјутери (изнајмување на компјутери), 

компјутерски програми (изнајмување 

компјутерски програми), компјутерски 

програми (изработка на компјутерски 

програми), одржување компјутерски 

програми, осовременување на 

компјутерските програми, советување за 

компјутерски програми, компјутерски 

системи (програмирање компјутерски 

системи), компјутерски хардвер (советување 

на полето на компјутерски хардвер), 

компјутерско програмирање  

 

(210) TM  2014/635 (220) 04/06/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ОЗ ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје 

ул.Перо Наков бр.134, Скопје, MK 

(740) ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ  

ул. 11 Октомври бр.86/1-3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности: услуги за 

равој на ментални способности на лугето 

или животните како и услуги за забава или 

привлекување внимание, услуги за 

подучување на луге или дресура на 

животни, услуги чија главна цел е разонода, 

забави или рекреација на луѓето, 

презентација на дела од визуелнтата 
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уметност или литературата пред јавноста за 

забавни и образовни цели, водење концерти 

(организирање и водење концерти), 

гимнастичка обука, забава, забави 

(известување за забави), забави (планирање 

на забави), забавни паркови, известување за 

рекреација, изложби за културни и 

образовни цели, натпревари (организирање 

спортски натпревари), обезбедување 

спортска опрема, изнајмување на спортска 

опрема, одржување претстави во живо, 

организирање време на спортски 

натпревари, спортски кампови (услуги на 

спортски кампови), организирање 

натпревари во планинарење, планинско 

трчање и велосипедизам  

 

(210) TM  2014/688 (220) 24/06/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги МЕДАКС УСА ДОО увоз-извоз 

Скопје 

ул.Шарпланинска бр.4, Скопје, Ѓорче 

Петров, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

TIKI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво; минерална и сода вода и други 

безалкхолни пијалоци; пијалоци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на сокови  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(210) TM  2014/724 (220) 30/06/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ 

Улуабат Коју бр.16700, Карачабеј Бурса, 

TR 

(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

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

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кисела павлака  

 

(210) TM  2014/802 (220) 18/07/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за спортски дејности 

Ракометен Клуб МЕТАЛУРГ АД Скопје 

ул.Јани Лукровски бр.6, 1000 Скопје, MK 

(740) Левче Китевски  

Бул.Партизански Одреди бр.155/1-43, 1000 

Скопје 

(540)  

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

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила, апарати за движење по земја, 

воздух или вода  
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кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; 

лепила за канцелариска или куќна употреба; 

материјали што ги користат уметниците; 

сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); 

материјал за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

(што не се вклучени во другите класи); 

печатарски букви; клишиња  

кл. 18  кожа и имитации на кожа и производи 

направени од овие материјали, што не се 

вклучени во другите класи; животинска кожа, 

делови од животинска кожа; торби и куфери; 

чадори, сонцебрани и стапови за одење; 

камшици, узди и сарачки производи  

кл. 22  јажиња, канапи, мрежи, шатори, 

настрешници, церади, едра, вреќи и торби 

(кои не се вклучени во другите класи); 

материјали за полнење (освен од гума или 

пластични материјали); сурови текстилни 

влакнести материјали  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои не 

се опфатени со другите класи; покривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 26  тантела и везови, панделки и гајтани; 

петлици, закачки и окца, топуски и игли; 

вештачко цвеќе  

кл. 27  килими, килимчиња, простирки и 

бришачи, линолеум и други материјали за 

подни прекривки; ѕидни тапети (што не се од 

текстил)  

кл. 28  игри и играчки; предмети за 

гимнастика и спорт што не се опфатени со 

другите класи; украси за елки  

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

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје 

и овошни сокови; сирупи и други препарати 

за производство на пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво) 

  

кл. 34  тутун; производи за пушачите; 

кибрити  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2014/908 (220) 27/08/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за спортски дејности 

Ракометен Клуб МЕТАЛУРГ АД Скопје 

ул.Јани Лукровски бр.6, 1000 Скопје, MK 

(740) Левче Китевски  

ул.Бул.Партизански Одреди бр.155/1-43, 

1000 Скопје 

(540)  

 
(591) тегет, бела, црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила, апарати за движење по земја, 

воздух или вода  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); 

материјали за обука и настава (освен 
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апарати); пластични материјали за пакување 

(што не се вклучени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производи направени од овие материјали, 

што не се вклучени во другите класи; 

животинска кожа; делови од животинска 

кожа; торби и куфери; чадори,  сонцебрани и 

стапови за одење, камшици, узди и сарачки 

производи  

кл. 22  јажиња; канапи, мрежи, шатори, 

настрешници, церади, едра, вреќи и торби 

(кои не се вклучени во другите класи); 

материјали за полнење (освен од гума или 

пластични материјали); сурови текстилни 

влакнести материјали  

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои 

не се опфатени со другите класи, покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 26  тантели и везови, панделки и гајтани; 

петлици, копци, закачки и окца, топуски и 

игли, вештачко цвеќе  

кл. 27  килими, килимчиња, простирки и 

бришачи, линолеум и други материјали за 

подни прекривки, ѕидни тапети (што не се од 

текстил)  

кл. 28  игри и играчки, предмети за 

гимнастика и спорт што не се опфатени со 

другите класи, украси за елки  

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

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје 

и овошни сокови, сирупи и други препарати 

за производство на пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 34  тутун, производи за пушачите, кибрит  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2014/909 (220) 27/08/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за спортски дејности 

Ракометен Клуб МЕТАЛУРГ АД Скопје 

ул.Јани Лукровски бр.6, 1000 Скопје, MK 

(740) Левче Китевски  

ул.Бул.Партизански Одреди бр.155/1-43, 

1000 Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила, апарати за движење по земја, 

воздух или вода  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

(што не се вклучени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производи направени од овие материјали, 

што не се вклучени во другите класи; 

животинска кожа; делови од животинска 

кожа; торби и куфери; чадори,  сонцебрани и 

стапови за одење, камшици, узди и сарачки 

производи  

кл. 22  јажиња; канапи, мрежи, шатори, 

настрешници, церади, едра, вреќи и торби 

(кои не се вклучени во другите класи); 

материјали за полнење (освен од гума или 
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пластични материјали); сурови текстилни 

влакнести материјали  

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои 

не се опфатени со другите класи, покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 26  тантели и везови, панделки и гајтани; 

петлици, копци, закачки и окца, топуски и 

игли, вештачко цвеќе  

кл. 27  килими, килимчиња, простирки и 

бришачи, линолеум и други материјали за 

подни прекривки, ѕидни тапети (што не се од 

текстил)  

кл. 28  игри и играчки, производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи, украси за елки  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје 

и овошни сокови, сирупи и други препарати 

за производство на пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 34  тутун, производи за пушачите, кибрит  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2014/944 (220) 11/09/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Претставништво на АДИФАРМ ЕАД, 

Р. Бугарија во Р.Македонија, Скопје 

ул.Венијамин Мачуковски бр.8/2-9, Скопје 

- Аеродром, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

FERVEFLU 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2014/945 (220) 11/09/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Претставништво на АДИФАРМ ЕАД, 

Р. Бугарија во Р.Македонија, Скопје 

ул.Венијамин Мачуковски бр.8/2-9, Скопје 

- Аеродром, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

PARACETAMOL ADIPHARM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2014/946 (220) 11/09/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Претставништво на АДИФАРМ ЕАД, 

Р. Бугарија во Р.Македонија, Скопје 

ул.Венијамин Мачуковски бр.8/2-9, Скопје 

- Аеродром, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

MUCOSOFT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2014/947 (220) 11/09/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Претставништво на АДИФАРМ ЕАД, 

Р. Бугарија во Р.Македонија, Скопје 

ул.Венијамин Мачуковски бр.8/2-9, Скопје 

- Аеродром, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  
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FRESHALGIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2014/950 (220) 11/09/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2014/951 (220) 11/09/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, сина, жолта и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2014/952 (220) 11/09/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, сина, жолта и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2014/953 (220) 11/09/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 
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(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, сина, жолта и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2014/954 (220) 11/09/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, црвена и жолта и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2014/955 (220) 11/09/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, црвена и жолта и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2014/956 (220) 11/09/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, црвена и жолта и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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(210) TM  2014/1032 (220) 30/09/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) НАТУРАЛ ФУДС ГРУП дооел Скопје 

ул.Разловечко востание бр.26-3/14, 

Скопје, MK 

(740) НАТУРАЛ ФУДС ГРУП дооел Скопје  

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

Скопје 

(540)  

 
(591) црна, зелена и сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35   услуги при продажба на големо и 

мало на: месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, 

џемови, компоти; јаца, млеко и млечни 

производи; масла и масти за јадење; кафе,  

чај, какако, шеќер. ориз, тапиока, саго, 

замена а кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; пиво; минерална и сода 

вода и други безалкохолни пијалоци; 

пијалоци од овошје и овошни сокови; 

сирупи; храна за бебиња;  ангажирање лица 

за рекламирање или промовирање на 

производи; изнајмување рекламен простор; 

компјутерско рекламирање преку интернет; 

презентација на стоки преку комуникациски 

медиуми за малопродажба; објавување 

рекламни текстови  

кл. 39  пакување и складирање стока; 

испорачување стоки и складирање стоки  

кл. 40  обработка и конзервирање на храна и 

пијалоци, замрзнување храна, чадење храна  

 

(210) TM  2014/1119 (220) 22/10/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

COMODITA MEMORY (во 

изглед) 

(591) сина и виолетова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2014/1120 (220) 22/10/2014 

(442) 30/06/2015 

 (731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

COMODITA MEMORY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2014/1175 (220) 04/11/2014 
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(442) 30/06/2015 

(731) Небојша Златевски 

Долна Бањица, ул.Фазанерија 1 бр.96, 

Гостивар, MK 

(540)  

 
(591) зелена, жолта, црвена, бела 

виолетова, сина и црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29   конзервиран, смрзнат, сушен и варен 

зеленчук  

кл. 30   сосови (како мирудии), мирудии  

 

(210) TM  2014/1260 (220) 19/11/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Албони интернационал ДОО Скопје 

ул.Луј Пастер бр.1,, Скопје, Скопје, MK 

(740) Николоски Тане  

Даме Груев бр.5/8-1, Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; упрвување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги за 

ззаштита на имот и лица; лични и социјални 

услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(210) TM  2014/1279 (220) 25/11/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ЕУРО ЏУИС Дооел 

с.Грушино, Арачиново, MK 

(540)  

 
(591) сина, бела, сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хигиенски влошки  

 

(210) TM  2014/1280 (220) 25/11/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ЕУРО ЏУИС Дооел 

с.Грушино, Арачиново, MK 

(540)  

 
(591) зелена, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  бебешки пелени  

 

(210) TM  2014/1321 (220) 05/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО 

СКОПЈЕ 

ул.Водњанска бр.7, , 1000, Скопје, Скопје, 

MK 
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(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сина, жолта и бела  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  обложување, игри за пари, коцкарски 

/игри/, (услуги на коцкарниците)  

кл. 43  припремање на пијалоци  

 

(210) TM  2014/1322 (220) 05/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО 

СКОПЈЕ 

ул.Водњанска бр.7, , 1000, Скопје, Скопје, 

MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сина, жолта, виолетова, црвена, бела и 

црна  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  обложување, игри за пари, коцкарски 

/игри/, (услуги на коцкарниците)  

кл. 43  припремање на пијалоци  

 

(210) TM  2014/1325 (220) 05/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за угостителство трговија 

и услуги СИТИ ФУД ГРУП увоз-извоз 

ДООЕЛ Кавадарци 

ул. Илинденска бр.71, 1430, Кавадарци, 

MK 

(740) Агенција за интелектуална сопственост 

БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје  

ул.Љубица Георгиева бр.6-б, Скопје, 

Карпош, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) окер, црвена, жолта, бела, црна, сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пици  

кл. 35  канцелариски работи, рекламирање, 

продажба на големо и мало со: пици, пити, 

пијалаци што се на основа на чоколадо, 

бисквити, леб, мали кифли, торти, колачи, 

какао, кафе, пијалаци што се на основа на 

кафе, сладолед, тестенини, палачинки, 

пудинзи, сендвичи, шпагети, слаткарски 

производи, тортиљи, пиво, минерална и 

сода вода и други безалкохолни пијалаци, 

пијалаци од овошје и овошни сокови, 

алкохолни пијалаци  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалаци, бифеа (снек-барови), кафетерии 

(експрес ресторани), кантини, служење 

храна и пијалаци, ресторани, ресторани со 

самопослужување  

 

(210) TM  2014/1328 (220) 09/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Јана Божиновска 

ул. 20-ти Октомври бр. 40-3, Општина 

Центар, 1000 Скопје, MK 

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, 

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

Скопје, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена и бела 

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, сушено и варено 

овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, 

јајца, млеко и млечни производи, масло и 

масти за јадење  

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

тапиока, саго, замена за кафе, брашно и 

производи од житo, леб, сладолед, мед, 

меласa, квасец, прашок за печење, сол, 

сенф, оцет, сосови /како зачини/, зачини, 

мраз  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2014/1338 (220) 10/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) МЏ РОБИН ДОО 

ул. Здуње, бр. Индустриска Зона, 

Падиште, Гостивар, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

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

бела, црна, портокалова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  флипсови, крцкави производи 

базирани на зрна или деривати од житарици 

како ужинки (снакс) готови за употреба со 

вкус на пченка  

 

(210) TM  2014/1339 (220) 10/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) МЏ РОБИН ДОО 

ул. Здуње, бр. Индустриска Зона, 

Падиште, Гостивар, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

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

сина, кафеана 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  флипсови, крцкави производи 

базирани на зрна или деривати од житарици 

како ужинки (снакс) готови за употреба со 

вкус на пченка  
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(210) TM  2014/1340 (220) 11/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство транспорт 

трговија и услуги МАТРАНЧИ ХОЛДИНГ 

ДООЕЛ 

с. Желино, 1226, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

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

(540)  

 
(591) црна, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  земјоделски машини, земјоделски 

дигалки, земјоделски алати што не се рачно 

управувани, распрскувачи (машини), 

лежишта (делови од машини), апарати за 

врзување сено, држачи за сечила, машини 

за оштрење сечило, сечила, машини за 

дување за компресија вшмукување и носење 

зрна, машини за лупење жито, култиватори, 

мотокултиватори, цилиндерски глави за 

мотори, копачи (плугови), машини за ринење 

земја, преси за сточна храна, менувачи што 

не се за копнени возила, генератори за 

електрична енергија, машини за стрижење 

животни, хидраулични машини и мотори, 

хранилки, ножеви за машини за косење, 

машини за молзење, мелници, машини за 

косење и жнеење, косилки за трева, клипови 

за мотори, плугови, ралници од плугови, 

преси за грозје, пумпи (машини), ладилници 

за мотори и за машини, жнеалки и врзувачи, 

прстени за лежишта, машини за плакнење, 

инсталации за сеење, вршалки, секачи на 

репа  

кл. 35  консалтинг, рекламирање, 

канцелариски работи, услуги на продажба на 

големо и услуги на продажба на мало на: 

трактори, земјоделски машини, земјоделски 

дигалки, земјоделски алати што не се рачно 

управувани, распрскувачи (машини), 

лежишта (делови од машини), апарати за 

врзување сено, држачи за сечила, машини 

за оштрење сечило, сечила, машини за 

дување за компресија вшмукување и носење 

зрна, машини за лупење жито, култиватори, 

мотокултиватори, цилиндерски глави за 

мотори, копачи (плугови), машини за ринење 

земја, преси за сточна храна, менувачи што 

не се за копнени возила, генератори за 

електрична енергија, машини за стрижење 

животни, хидраулични машини и мотори, 

хранилки, ножеви за машини за косење, 

машини за молзење, мелници, машини за 

косење и жнеење, косилки за трева, клипови 

за мотори, плугови, ралници од плугови, 

преси за грозје, пумпи (машини), ладилници 

за мотори и за машини, жнеалки и врзувачи, 

прстени за лежишта, машини за плакнење, 

инсталации за сеење, вршалки, секачи на 

репа, акумулатори, акумулатори елекгрични 

за возила, акумулатори (закиселена вода за 

полнење акумулатори), антифриз, хемиски 

додатоци на моторните горива, хемиски 

додатоци за прочистување на бензинот, 

раствори против пенење на акумулатори, 

материи против тропање на мотори со 

внатрешно согорување, разладувачи за 

мотори на возила, дестилирана вода, 

течност за серво управување, течности за 

сопирање, средства за подмачкување, масти 

за подмачкување, масла за подмачкување, 

моторно масло, течности за подмачкување 

на алатки за режење  

кл. 37  монтирање, одржување и поправка на 

машини, монтирање и поправање на уреди 

за наводнување  

 

(210) TM  2014/1348 (220) 12/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Николоски Игор 



 

 

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

30 Јуни 2015 Гласник Бр. 3/2015  

ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалоци од овошје овошни сокови, 

сирупи и други препарати за производство 

на пијалоци  

 

(210) TM  2014/1354 (220) 16/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) ФА-ФЕШН ДООЕЛ  

ул. Алпи 28 Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина, жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи кои не 

се опфатени со другите класи  

кл. 26  тантела и везови, панделки и гајтани  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2014/1355 (220) 16/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Станковиќ Гордан 

ул. Франце Прешерн бр. 12, Скопје, MK 

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ  

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

Скопје 

(540)  

 

 

(591) зелена, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица; лични и социјални 

услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(210) TM  2014/1356 (220) 16/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) UNI-CHARM CORPORATION 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-

shi, Ehime-ken, JP 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

BodyFit 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хигиенски влошки, дневни влошки 

(хигиенски); менструални тампони; 

хигиенски куси панталони; пелени; бебешки 

пелени-гаќички; пелени за една употреба од 

хартија или целулоза за бебиња; пелени од 

хартија или целулоза во вид на гаќички за 

бебиња; пелени за бебиња; гаќички за 

одвикнување од пелени; пелени за 

инконтиненција; пелени за инконтиненција 
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од хартија или целулоза во вид на гаќички; 

влошки за инконтиненција; дневни влошки 

за инконтиненција; куси панталони за 

инконтиненција; влошки за нега на градите; 

боксерки за инконтиненција; хигиенски 

маски; завои за преврски; абсорбирачки 

памук; гази за преврски; намастена хартија 

за медициски цели; фармацевтски вафери, 

лактоза (млечен шеќер), млеко во прав (за 

бебиња); преврски за очи за медицински 

цели; завои за уши; влажни марамчиња 

импрегнирани со фармацевтски лосиони; 

бебешки марамчиња импрегнирани со 

фармацевтски лосиони; импрегнирани 

медицински бебешки марамчиња; 

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, 

забарски смоли, средства за дезинфекција, 

препарати за уништување штетници, 

фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/1357 (220) 16/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) UNI-CHARM CORPORATION 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-

shi, Ehime-ken, JP 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

Lifree 

(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, сапуни за тело, 

средства за миење на телото, детергенти, 

препарати за чистење, анти-статички 

препарати за употреба во домаќинството, 

препарати за одмастување за употреба во 

домаќинството, препарати за отстранување 

рѓа, бензин за остранување дамки, средства 

за омекнување што се користат при перење, 

средства за белеење на алишта, адхезиви 

за прилепување вештачка коса, адхезиви за 

прилепување вештачки трепки, штирак за 

алишта, желатин од алги за употреба при 

перење [Funori], препарати за отстранување 

боја, крема за чевли и чизми, средства за 

полирање чевли, препарати за полирање, 

сапуни и детергенти, козметика и средства 

за лична хигиена, парфимерија, мириси и 

темјани [поинакви од парфеми што се 

користат како козметика или средства за 

лична хигиена], абразивна хартија 

[шмиргла], абразивни платна, абразивен 

песок, вештачка пемза, хартија за полирање, 

платно за полирање, вештачки нокти, 

вештачки трепки, бебешки марамчиња што 

се користат за чистење, претходно-

навлажнети или импрегнирани марамчиња 

за чистење; влажни марамчиња за возрасни 

што се користат за чистење после 

уринирање или дефекација; влажни 

марамчиња за бришење тело на возрасни 

што се користат за чистење; влажни 

марамчиња за возрасни што се користат во 

болници за чистење после уринирање или 

дефекација; влажни марамчиња за бришење 

тело на возрасни што се користат во 

болници  

кл. 5  хигиенски влошки, дневни влошки 

(хигиенски); менструални тампони; 

хигиенски куси панталони; пелени; бебешки 

пелени-гаќички; пелени за една употреба од 

хартија или целулоза за бебиња; пелени од 

хартија или целулоза во вид на гаќички за 
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бебиња; пелени за бебиња; гаќички за 

одвикнување од пелени; пелени за 

инконтиненција; пелени за инконтиненција 

од хартија или целулоза; пелени за 

инконтиненција од хартија или целулоза во 

вид на гаќички; влошки за уринирање; 

влошки за инконтиненција; дневни влошки 

за инконтиненција; влажни марамчиња за 

возрасни што се користат после уринирање 

или дефекација импрегнирани со 

фармацевтски лосиони, влажни марамчиња 

за бришење тело на возрасни импрегнирани 

со фармацевтски лосиони; куси панталони 

за инконтиненција; куси панталони за 

инконтиненција направени од текстил и што 

не се за една употреба; боксерки за 

инконтиненција; боксерки за инконтиненција 

направени од текстил и што не се за една 

употреба; мидери за инконтиненција; 

мидери за инконтиненција направени од 

текстил и што не се за една употреба; 

пелени за инконтиненција што се користат 

во болници; пелени за инконтиненција од 

хартија или целулоза што се користат во 

болници; пелени за инконтиненција од 

хартија или целулоза во вид на гаќички што 

се користат во болници; влошки за 

уринирање што се користат во болници; 

влошки за инконтиненција што се користат 

во болници; дневни влошки за 

инконтиненција што се користат во болници; 

влажни марамчиња импрегнирани со 

фармацевтски лосиони за возрасни што се 

користат во болници после уринирање или 

дефекација; влажни марамчиња 

импрегнирани со фармацевтски лосиони за 

бришење тело на возрасни што се користат 

во болници; влошки за нега на градите; 

хигиенски маски; завои за преврски; 

абсорбирачки памук; гази за преврски; 

намастена хартија за медицински цели; 

фармацевтски вафери, лактоза (млечен 

шеќер), млеко во прав (за бебиња); преврски 

за очи за медицински цели; завои за уши; 

влажни марамчиња импрегнирани со 

фармацевтски лосиони; бебешки 

марамчиња импрегнирани со фармацевтски 

лосиони; импрегнирани медицински 

бебешки марамчиња; 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, забарски 

смоли, средства за дезинфекција, препарати 

за уништување штетници, фунгициди  

кл. 10  хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи, хируршки материјали 

за шиење, простирки за инконтиненција 

(влошки); простирки што абсорбираат вода 

за болнички кревети, автоматски контејнери 

за собирање урина и нивни делови и 

опрема, уролошки апарати и инструменти, 

перници (влошки) за медицинска намена, 

влошки за спречување на раздразнување од 

лежење (хируршки), воздушни душеци за 

спречување на раздразнување од лежење, 

абсорбирачки простирки за една употреба за 

чистење на телата на тие кои им треба нега, 

уринарни катетри, терапевтска апаратура, 

пумпи за млеко од гради, хигиенски маски, 

медицински маски, цуцли за бебиња, 

перничиња со мраз за медицинска намена, 

триаголни завои, завои за поддршка, 

хируршки конци, шољи за хранење за 

медицински цели, пипети за медицинска 

намена, цуцли, кеси за мраз за медицинска 

намена, држачи за кеси за мраз за 

медицинска намена, шишенца за бебиња, 

вакумски шишенца за доење, памучни 

стапчиња за медицинска намена, штитник за 

прсти за медицинска намена, средства за 
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контрацепција, не-хемиски, вештачки 

тимпанични мембрани, протетски или 

материјали за пополнување (не за дентална 

намена), чепови за уво (уреди за заштита на 

увото), медицински апарати и инструменти, 

електрични апарати за масажа за домашна 

намена, апарати за масажа, ракавици за 

медицинска намена, садови за уринирање, 

садови за кревети (лопатки), чепкалчи за 

уво, простирки за кревети, имено 

абсорбирачки простирки за инконтиненција 

за една употреба; простирки за кревети, 

имено абсорбирачки простирки за 

инконтиненција за една употреба во 

болници  

 

(210) TM  2014/1365 (220) 17/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Kandit d.o.o. Osijek 

Vukovarska cesta 239, Osijek, HR 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

LARINGO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  желе, овошно желе, џемови, компоти, 

производи, масла и масти за јадење, варено 

овошје и зеленчук  

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

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, леб, производи од тесто 

и слатки; сладолед; мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосеви 

(како мирудии); мирудии; мраз  

 

(210) TM  2014/1366 (220) 17/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) ГБЦ КОМУНИКАЦИИ дооел 

ул.5-та Партиска Конференција бб, 2000 

Штип, MK 

(540)  

 
(591) црна, бела и портокалова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2014/1384 (220) 17/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Електролукс Теодор Палензо 

Битола 

ул.Браќа Мингови бр.18, П.Фах 52, 7000, 

Битола, MK 

(540)  

 
(591) сина, црна, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

 

(210) TM  2014/1398 (220) 22/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) ДГП „СИНТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ДООЕЛ 

ул.1506 бр.83, Момин поток, Скопје, MK 

(740) Манаилова Стојановска Татјана  

ул.1506 бр.83, Момин поток 

(540)  
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(591) сина, црвена и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2014/1399 (220) 22/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) ДГП „СИНТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ДООЕЛ 

ул.1506 бр.83, Момин поток, Скопје, MK 

(740) Манаилова Стојановска Татјана  

ул.1506 бр.83, Момин поток 

(540)  

 
(591) сина, црвена и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2014/1400 (220) 22/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) ДГП „СИНТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ДООЕЛ 

ул.1506 бр.83, Момин поток, Скопје, MK 

(740) Манаилова Стојановска Татјана  

ул.1506 бр.83, Момин поток 

(540)  

 
(591) сина, црвена и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2014/1401 (220) 22/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) ДГП „СИНТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ДООЕЛ 

ул.1506 бр.83, Момин поток, Скопје, MK 

(740) Манаилова Стојановска Татјана  

ул.1506 бр.83, Момин поток 

(540)  

 
(591) сина, црвена и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  
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(210) TM  2014/1402 (220) 22/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Company 

300 Park Avenue, New York, New York, 

10022, US 

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ  

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 

5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 

EXPERT WHITE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  четка за заби  

 

(210) TM  2014/1403 (220) 23/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Viacom International Inc. 

1515 Broadway, New York, New York, 10036, 

US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

SPONGEBOB SQUAREPANTS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи; чадори, чадори за сонце; 

торби; куфери; патни торби; ранци; 

паричници и портмонеа, спортски торби  

кл. 25  облека, костими за капење, бањарки, 

облека за на плажа, ремени, кратки 

панталони, јакни, капути, чорапи, обувки, 

марами [за на врат], џемпери, костими за 

ноќта на вештерките, костими за маскенбал, 

костими од карактери, сценски костими, 

фустани, ракавици [облека], кратки 

панталони за вежбање, заштитници за уши 

[облека], облека за на врат, пижами, 

панталони, кошули, горни тренерки, облека 

за скијање, панталони, заштитници за 

сонце [за на глава], трегери, ролки, долна 

облека, елеци, костими за загревање, капи, 

обувки  

кл. 28  игри и играчки; игри со карти, пикада, 

кукли; играчки на дување; плишани кукли; 

плишани играчки; акциони фигури и 

додатоци за нив вклучени во класа 28; 

апарати за игри; игри на табла; спортски 

артикли, што не се вклучени во другите 

класи; палки за голф, топчиња за бејзбол, 

топки за фудбал, рекети со топче, топки за 

активности, скејтборд; палки за бејзбол; 

украси за елки вклучени во класа 28  

кл. 30  слатки; производи од тесто; слатки од 

шеќер; слатки за украсување елки, торти и 

филинзи на база на чоколадо за пити и 

торти, бонбони, зашеќерени пуканки, 

карамели, ужинки од житарки, гуми за 

џвакање, чоколадни чипсови, пченкарни 

чипсови, чипсови на база на брашно, 

чоколади, чоколадни производи; лешници 

покриени со чоколадо, чоколаден прашок, 

чоколаден сируп, чоколадни преливи, 

мешавини од какао, корнети за сладолед, 

колачи, смоки од пченка, комбинации на 

сирење и крекери, крекери, овошни пити, 

зачинети и засладени желатини, ужинки во 

вид на табли на база на гранола, топло 

чоколадо, готови пуканки, переци, пудинзи, 

вафли; сладолед, замрзнато млеко, мразови 

со додаден вкус, замрзнати слатки, замрзнат 

јогурт [кондиторски мразови], замрзнати 

кремови  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

настава; забава; спортски и културни 

активности; услуги за забава во вид на 

атракција и возење во забавен парк; 

продукција на радио и телевизиски 

програми; продукција на филмови и забавни 

емисии во живо; продукција на аминирани 

филмови и телевизиски емисии; услуги за 
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телевизиски и кинематографски студија; 

филмска забава; услуги за телевизиска 

забава, вклучително забавни изведби и 

шоуа во живо, публикации на текстови, 

поинакви од пропагандни текстови; 

обезбедување електронски публикации он-

лајн, што не се превземаат; публикација на 

книги, магазини и периодичници; 

обезбедување информации на забавните 

услуги на барателот до повеќе корисници 

преку светска мрежа или интернет или други 

он-лајн бази на податоци, продукција на 

танцувачки шоуа, музички шоуа и шоуа за 

видео награди; комични шоуа; шоуа со игри 

и спортски настани пред жива публика што 

се емитуваат во живо или се снимени за 

покасно емитување; музички концерти во 

живо; ТВ шоуа за новости; организирање 

натпревари за таленти и настани за музички 

и телевизиски награди; организирање и 

презентирање забавни изложби поврзано со 

стил и мода; обезбедување информации од 

полето на забава по пат на глобална 

компјутерска мрежа  

 

(210) TM  2014/1404 (220) 23/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Viacom Overseas Holdings C.V. 

Landhuis Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon 

Z/N, Curacao (CW), ZB 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

TMNT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи; чадори, чадори за сонце; 

торби; куфери; патни торби; ранци; 

паричници и портмонеа, спортски торби  

кл. 25  облека, костими за капење, бањарки, 

облека за на плажа, ремени, кратки 

панталони, јакни, капути, чорапи, обувки, 

марами [за на врат], џемпери, костими за 

ноќта на вештерките, костими за маскенбал, 

костими од карактери, сценски костими, 

фустани, ракавици [облека], кратки 

панталони за вежбање, заштитници за уши 

[облека], облека за на врат, пижами, 

панталони, кошули, горни тренерки, облека 

за скијање, панталони, заштитници за 

сонце [за на глава], трегери, ролки, долна 

облека, елеци, костими за загревање, капи, 

обувки  

кл. 28  игри и играчки; игри со карти, пикада, 

кукли; играчки на дување; плишани кукли; 

плишани играчки; акциони фигури и 

додатоци за нив вклучени во класа 28; 

апарати за игри; игри на табла; спортски 

артикли, што не се вклучени во другите 

класи; палки за голф, топчиња за бејзбол, 

топки за фудбал, рекети со топче, топки за 

активности, скејтборд; палки за бејзбол; 

украси за елки вклучени во класа 28  

кл. 30  слатки; производи од тесто; слатки од 

шеќер; слатки за украсување елки, торти и 

филинзи на база на чоколадо за пити и 

торти, бонбони, зашеќерени пуканки, 

карамели, ужинки од житарки, гуми за 

џвакање, чоколадни чипсови, пченкарни 

чипсови, чипсови на база на брашно, 

чоколади, чоколадни производи; лешници 

покриени со чоколадо, чоколаден прашок, 

чоколаден сируп, чоколадни преливи, 

мешавини од какао, корнети за сладолед, 

колачи, смоки од пченка, комбинации на 

сирење и крекери, крекери, овошни пити, 

зачинети и засладени желатини, ужинки во 

вид на табли на база на гранола, топло 

чоколадо, готови пуканки, переци, пудинзи, 

вафли; сладолед, замрзнато млеко, мразови 

со додаден вкус, замрзнати слатки, замрзнат 

јогурт [кондиторски мразови], замрзнати 
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кремови  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

настава; забава; спортски и културни 

активности; услуги за забава во вид на 

атракција и возење во забавен парк; 

продукција на радио и телевизиски 

програми; продукција на филмови и забавни 

емисии во живо; продукција на аминирани 

филмови и телевизиски емисии; услуги за 

телевизиски и кинематографски студија; 

филмска забава; услуги за телевизиска 

забава, вклучително забавни изведби и 

шоуа во живо, публикации на текстови, 

поинакви од пропагандни текстови; 

обезбедување електронски публикации он-

лајн, што не се превземаат; публикација на 

книги, магазини и периодичници; 

обезбедување информации на забавните 

услуги на барателот до повеќе корисници 

преку светска мрежа или интернет или други 

он-лајн бази на податоци, продукција на 

танцувачки шоуа, музички шоуа и шоуа за 

видео награди; комични шоуа; шоуа со игри 

и спортски настани пред жива публика што 

се емитуваат во живо или се снимени за 

покасно емитување; музички концерти во 

живо; ТВ шоуа за новости; организирање 

натпревари за таленти и настани за музички 

и телевизиски награди; организирање и 

презентирање забавни изложби поврзано со 

стил и мода; обезбедување информации од 

полето на забава по пат на глобална 

компјутерска мрежа  

 

(210) TM  2014/1405 (220) 23/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Viacom Overseas Holdings C.V. 

Landhuis Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon 

Z/N, Curacao (CW), ZB 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

TEENAGE MUTANT NINJA 

TURTLES 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи; чадори, чадори за сонце; 

торби; куфери; патни торби; ранци; 

паричници и портмонеа, спортски торби  

кл. 25  облека, костими за капење, бањарки, 

облека за на плажа, ремени, кратки 

панталони, јакни, капути, чорапи, обувки, 

марами [за на врат], џемпери, костими за 

ноќта на вештерките, костими за маскенбал, 

костими од карактери, сценски костими, 

фустани, ракавици [облека], кратки 

панталони за вежбање, заштитници за уши 

[облека], облека за на врат, пижами, 

панталони, кошули, горни тренерки, облека 

за скијање, панталони, заштитници за 

сонце [за на глава], трегери, ролки, долна 

облека, елеци, костими за загревање, капи, 

обувки  

кл. 28  игри и играчки; игри со карти, пикада, 

кукли; играчки на дување; плишани кукли; 

плишани играчки; акциони фигури и 

додатоци за нив вклучени во класа 28; 

апарати за игри; игри на табла; спортски 

артикли, што не се вклучени во другите 

класи; палки за голф, топчиња за бејзбол, 

топки за фудбал, рекети со топче, топки за 

активности, скејтборд; палки за бејзбол; 

украси за елки вклучени во класа 28  

кл. 30  леб, стапчиња од леб, гуми за 

џвакање, декорации за торти од бонбони, 

декорации за торти што се јадат, мешавини 

за торти, торти, торти и филинзи на база на 

чоколадо за пити и торти, бонбони, 

зашеќерени пуканки, карамелизирани 

пуканки, карамели, ужинки од житарки, 

пченкарни еспандирани ужинки со вкус на 

сирење, гуми за џвакање, пченкарни 
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чипсови, чипсови на база на брашно, 

чоколаден прашок, чоколаден сируп, 

чоколадни преливи, мешавини од какао, 

корнети за сладолед, колачи, смоки од 

пченка, комбинации на сирење и крекери, 

крекери, готова храна вклучена во класа 30, 

храна во вид на табли од пченка, шеќерна 

глазура, овошни пити, зачинети и засладени 

желатини, ужинки во вид на табли на база 

на гранола, топло чоколадо, готови пуканки, 

переци, пудинзи, вафли; сладолед, 

замрзнато млеко, мразови со додаден вкус, 

замрзнати слатки, замрзнат јогурт, 

замрзнати кремови  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

настава; забава; спортски и културни 

активности; услуги за забава во вид на 

атракција и возење во забавен парк; 

продукција на радио и телевизиски 

програми; продукција на филмови и забавни 

емисии во живо; продукција на аминирани 

филмови и телевизиски емисии; услуги за 

телевизиски и кинематографски студија; 

филмска забава; услуги за телевизиска 

забава, вклучително забавни изведби и 

шоуа во живо, публикации на текстови, 

поинакви од пропагандни текстови; 

обезбедување електронски публикации он-

лајн, што не се превземаат; публикација на 

книги, магазини и периодичници; 

обезбедување информации на забавните 

услуги на барателот до повеќе корисници 

преку светска мрежа или интернет или други 

он-лајн бази на податоци, продукција на 

танцувачки шоуа, музички шоуа и шоуа за 

видео награди; комични шоуа; шоуа со игри 

и спортски настани пред жива публика што 

се емитуваат во живо или се снимени за 

покасно емитување; музички концерти во 

живо; ТВ шоуа за новости; организирање 

натпревари за таленти и настани за музички 

и телевизиски награди; организирање и 

презентирање забавни изложби поврзано со 

стил и мода; обезбедување информации од 

полето на забава по пат на глобална 

компјутерска мрежа  

 

(210) TM  2014/1410 (220) 24/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство, трговија 

и услуги ГОРДОН УНИВЕРЗАЛ ДОО увоз-

извоз Скопје 

Булевар Кузман Јосифовски Питу бр.30 

ламела1-мезанин/лок.2 и 3, Аеродром, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за снимање, машини за 

сметање и опрема за обработка на податоци 

на компјутери  

кл. 16  хартија, канцелариски материјал, 

машини за пишување и канцелариски 

прибор  

 

(210) TM  2014/1412 (220) 24/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за производство и 

маркетинг Г-М М г-м м доо ДООЕЛ Скопје 

ул. Даме Груев бр. 28, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) жолта сина бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински апарати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојки и трансмисиски 
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елементи (освен за сувоземни возила), 

земјоделски направи, инкубатор за јајца  

кл. 8  рачни алатки и направи, прибор за 

јадење, ладно оружје, жилети  

 

(210) TM  2014/1414 (220) 24/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) ЦЕРМАТ ДОО 

ул.„Новачки пат“ бб, 7000 Битола, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

CERMAT Variagato 4 

(591) светло и темно кафеава, жолта, сина 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

 

(210) TM  2014/1415 (220) 24/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) CHEMAX PHARMA Ltd. 

8A Goritsa Str., Sofia, 1618, BG 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

FLUDREX JUNIOR  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететска храна и 

супстанции прилагодени за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за бебиња; 

диететски суплименти за луѓе и животни; 

фластери, материјали за поврзување; 

материјали за пломбирање заби, забарски 

смоли; дезинфекциони средства; препарати 

за уништување на штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2014/1416 (220) 24/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) CHEMAX PHARMA Ltd. 

8A Goritsa Str., Sofia, 1618, BG 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

DIALGIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететска храна и 

супстанции прилагодени за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за бебиња; 

диететски суплименти за луѓе и животни; 

фластери, материјали за поврзување; 

материјали за пломбирање заби, забарски 

смоли; дезинфекциони средства; препарати 

за уништување на штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2014/1417 (220) 25/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Western Digital Technologies, Inc. 

3355 Michelson Drive, Suite 100 Irvine 

California 92612, US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  
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WD ELEMENTS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски уреди за складирање на 

податоци, во облик на хард диск драјвери, 

дигитални диск драјвери, мултимедијални 

читачи и полупроводнички дискови (SSD) и 

компјутерски пероферни единици; 

производи за компјутери, имено, производи 

за складирање на податоци во облик на 

дигитални електронски уреди за 

организирање, прием, пренос, управување, 

чување, обезбедување, кодирање, 

централизирање, пуштање во работа, 

проток (streaming), правење на резерви 

копии (бекапување), трансфер, 

прилагодување, навигација, прифаќање, 

прегледување, пристап, споделување, 

синхронизација, модифицирање, 

прикажување, испраќање и превземање на 

текстуални содржини, податоци, слики аудио 

и видео содржини, информации, или 

медиски содржини кои се сочувани на кои 

протектуваат кроз, се хостираат на или ја 

продолжуваат работата по пат на уреди за 

складирање на податоци, хард драјвери, 

диск драјвери, полупроводнички дискови, 

мултимедијални читачи, интернет сервиси 

или по пат на "cloud" сервиси  

 

(210) TM  2014/1418 (220) 25/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Western Digital Technologies, Inc. 

3355 Michelson Drive, Suite 100 Irvine 

California 92612, US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

WD BLUE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  уреди за складирање на податоци, 

имено на хард диск драјвери, дигитални 

диск драјвери, празни дигитални медии за 

складирање на податоци, хибрид драјвери и 

компјутерски периферни единици; 

компјутерски уреди за складирање на 

податоци, имено, опрема за компјутерска 

меморија и хард драјвери за компјутери; 

компјутерски хардвер за испорачување, 

складирање, вчитување, превземање, 

пренос и испорака на дигитални содржини; 

компјутерски софтвер за употреба во 

синхронизација, правење на резервни копии 

(бекапување), пуштање во работа и 

кодирање и дешифрирање на дигитални 

датотеки, вклучувајќи аудио, видео, 

текстуални, бинарни содржини, слики, 

графички и мултимедијални содржини; 

компјутерски фирмвер (firmware) за 

складирање на податоци, враќање на 

податоци, пристап до податоци, правење на 

резервни копии на податоци, копирање на 

податоци, достапност на податоци, враќање 

на податоци, превод на податоци и 

конверзија на податоци; софтвер за 

управување со чувањето на податоци  

 

(210) TM  2014/1420 (220) 25/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) SCORPIUS 

55, rue Jouffroy d'Abbans, 75017 Paris, FR 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

КОЛОКИТ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  фармацевтски производи, 

медикаменти, фармацевтски препарати за 

чистење на дебелото црево и за медицински 

испитувања, а особено ендоскопија со 

фиброскоп и колоноскопија  

 

(210) TM  2014/1427 (220) 29/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Steven Madden Ltd. 

52-16 Barnett Avenue, Long Island City, New 

York 11104, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

MADDEN GIRL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  торби, имено рачни торби, ташни, 

паричници, чанти, ташни за на рамо, 

куфери, рачни патни торби  

кл. 25  обувки  

 

(210) TM  2014/1428 (220) 29/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Steven Madden Ltd. 

52-16 Barnett Avenue, Long Island City, New 

York 11104, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 
551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  торби, имено рачни торби, ташни, 

паричници, чанти, ташни за на рамо, 

куфери, рачни патни торби  

кл. 25  обувки  

 

(210) TM  2014/1429 (220) 29/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Fresenius Kabi AG 

Else-Kroener-Str. 1, 61352 Bad Homburg, 

DE 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

Ketosteril 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2014/1430 (220) 30/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS 

CORPORATION DBA UNIVERSAL 

NUTRITION 

3 TERMINAL ROAD, NEW BRUNSWICK, 

NEW JERSEY 08901, US 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

ANIMAL PAK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци во исхраната  

 

(210) TM  2014/1431 (220) 30/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS 

CORPORATION DBA UNIVERSAL 

NUTRITION 

3 TERMINAL ROAD, NEW BRUNSWICK, 

NEW JERSEY 08901, US 
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(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци во исхраната  

 

(210) TM  2014/1432 (220) 30/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS 

CORPORATION DBA UNIVERSAL 

NUTRITION 

3 TERMINAL ROAD, NEW BRUNSWICK, 

NEW JERSEY 08901, US 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци во исхраната  

 

(210) TM  2014/1433 (220) 30/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS 

CORPORATION DBA UNIVERSAL 

NUTRITION 

3 TERMINAL ROAD, NEW BRUNSWICK, 

NEW JERSEY 08901, US 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци во исхраната  

 

(210) TM  2014/1434 (220) 30/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS 

CORPORATION DBA UNIVERSAL 

NUTRITION 

3 TERMINAL ROAD, NEW BRUNSWICK, 

NEW JERSEY 08901, US 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци во исхраната  

 

(210) TM  2014/1435 (220) 30/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) ПОГОН БИЛЈАНА ДОО - СКОПЈЕ 

Друштво за производство, трговија и 

услуги 

ул. Борис Трајковски бр. 73 Скопје, MK 

(540)  
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(591) сина, светло сина, зелена (темна, 

светла и нијанси на зелена), сива (нијанси 

на сива), црна, бела, бордо, виолетова, 

кафена (нијанси на кафена), црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанци 

за перење, препарати за чистење, 

полирање, рибање и нагризување, сапуни, 

парфимерија, етерични масла, козметички 

производи, лосиони за коса, препарати за 

нега на забите  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со средства за белење и други 

супстанци за перење  

 

(210) TM  2014/1436 (220) 30/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) МАРК-МАРКЕТ САШО дооел 

експорт-импорт Скопје 

ул. Дончо Штипјанчето 1б, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина, темно сина и жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанци 

за перење, препарати за чистење, 

полирање, рибање и нагризување, сапуни, 

парфимерија, етерични масла, козметички 

производи, лосиони за коса, препарати за 

нега на забите  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со средства за белење и други 

супстанци за перење  

 

(210) TM  2014/1437 (220) 30/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Шемси Јахја 

ул. Даме Груев, бр. 162, Охрид 6000, MK 

(540)  

 
(591) портокалова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи, што 

не се опфатени со другите класи, покривки 

за кревет и маси  

кл. 25  облека, чевли и капи  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со: обувки, облека, капи, текстил и 

текстилни производи, бижутерија  

 

(210) TM  2014/1438 (220) 30/12/2014 

(442) 30/06/2015 

(731) Colgate-Palmolive Company 

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

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ  

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 

5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 

SKIN GARDEN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за лична нега, имено, 

препарати за чистење на кожа и тело  

 

(210) TM  2015/5 (220) 08/01/2015 

(442) 30/06/2015 

(731) САЛИЈИ РАШИД and МАРКОСКИ 

КУЗМАН 
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Горна Бањица, , Гостивар, Гостивар, MK 

and ул.ЈНА бр.286, Гостивар, Гостивар, 

MK 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

1000, Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање  

кл. 41  забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2015/6 (220) 08/01/2015 

(442) 30/06/2015 

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

Zweigniederlassung Zurich, Im Tiergarten 7, 

, Zurich, Zurich, CH 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул.Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

ОСИРИС 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултура и шумарство, 

посебно препарати за одгледување на 

растенија; хемиски и/или биолошки 

препарати значајни за постапка за важноста 

кај растенијата, препарати за регулирање на 

раст на растенија, хемиски препарати за 

нега на семиња, сурфактанти, природни или 

вештачки хемикалии како сексуални замки 

или агенти за забуна на инсекти  

кл. 5  препарати за уништување на бактерии; 

инсектициди, фунгициди, хербициди, 

пестициди  

 

(210) TM  2015/7 (220) 08/01/2015 

(442) 30/06/2015 

(731) Агенција за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

бул.„ВМРО“ бр.3, 1000, Скопје, Скопје, MK 

(540)  

 

 

(591) плава, црвена, сива и темно плава 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  водење на работењето, управување 

со работата, доделување, одземање и 

продолжување на дозволи за телевизиско 

или радио емитување, вршење на надзор 

над работењето на радиодифузерите и 

печатените медиуми, издавање на потврди 

за регистрација на програмските сервиси на 

операторите на јавна електронска 

комуникациска мрежа, утврдување постоење 

на недозволена медиумска концентрација  

кл. 42  контролирање на квалитетот, 

контрола над работењето на 

радиодифузерите и на печатените медиуми  

 

(210) TM  2015/9 (220) 08/01/2015 

(442) 30/06/2015 

(731) Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. a 

corporation organized and existing under 

the laws of the State of Delaware 

245 N. Beverly Drive, Beverly Hills, 

California 90210, 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)  
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализациа, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати 

и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот, апарати 

за снимање, пренос или репродукција на 

звул и слика; магнетни носачи на податоци, 

дискови за снимање; компакт дискови, ДВД и 

други дигитални носачи на податоци; 

автоматски машини и механизми за 

апаратите што се активираат со монети или 

жетони; регистар каси, мапини за сметање и 

опрема за обработка на податоци, 

компјутери; компјутерски софтвер; апарати 

за гаснење пожар  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

настава; забава; спортски и културни 

активности   

 

(210) TM  2015/10 (220) 08/01/2015 

(442) 30/06/2015 

(300) 864836681  12/08/2014  US 

(731) ADP, LLC Delaware limited liability 

company 

One ADP Boulevard, Roseland, New Jersey 

07068, US 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  платформа како сервис (ПААС) во 

областа на врааботувањето за употреба од 

страна на работодавците за обезбедување 

на крај до крај платен список за управување 

со контрола на квалитетот  

 

(210) TM  2015/12 (220) 09/01/2015 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за градежништво, 

посредување, трговија и услуги ДИАС 

КОНСТРАКШН ДОО Скопје 

ул.„Диме Аницин“ бр.10,, Скопје, Скопје, 

MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат  

ул.“Максим Горки“ бр. 18 локал 8, 1000 

Скопје 

(540)  

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

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални материјали 

за железнички шини; неелектрични кабли и 

жици од обичен метал; железарија, мали 

метални предмети; метални цевки; каси; 

производи од обичен метал што не се 

вклучени во другите класи; руди  

кл. 36  осигурување; финансиски рааботи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

 

(210) TM  2015/13 (220) 09/01/2015 

(442) 30/06/2015 
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(731) Друштво за градежништво, 

посредување, трговија и услуги ДИАС 

КОНСТРАКШН ДОО Скопје 

ул.„Диме Аницин“ бр.10,, Скопје, Скопје, 

MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат  

ул.“Максим Горки“ бр. 18 локал 8, 1000 

Скопје 

(540)  

 

DIAS CONSTRUCTION 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални материјали 

за железнички шини; неелектрични кабли и 

жици од обичен метал; железарија, мали 

метални предмети; метални цевки; каси; 

производи од обичен метал што не се 

вклучени во другите класи; руди  

кл. 36  осигурување; финансиски рааботи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

 

(210) TM  2015/14 (220) 09/01/2015 

(442) 30/06/2015 

 (731) Друштво за градежништво, 

посредување, трговија и услуги ДИАС 

КОНСТРАКШН ДОО Скопје 

ул.„Диме Аницин“ бр.10,, Скопје, Скопје, 

MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат  

ул.“Максим Горки“ бр. 18 локал 8, 1000 

Скопје 

(540)  

 

DIAS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални материјали 

за железнички шини; неелектрични кабли и 

жици од обичен метал; железарија, мали 

метални предмети; метални цевки; каси; 

производи од обичен метал што не се 

вклучени во другите класи; руди  

кл. 36  осигурување; финансиски рааботи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

 

(210) TM  2015/15 (220) 09/01/2015 

(442) 30/06/2015 

(731) Друштво за градежништво, 

посредување, трговија и услуги ДИАС 

КОНСТРАКШН ДОО Скопје 

ул.„Диме Аницин“ бр.10,, Скопје, Скопје, 

MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат  

ул.“Максим Горки“ бр. 18 локал 8, 1000 

Скопје 

(540)  

 

ДИАС КОНСТРАКШН 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални материјали 

за железнички шини; неелектрични кабли и 

жици од обичен метал; железарија, мали 

метални предмети; метални цевки; каси; 

производи од обичен метал што не се 

вклучени во другите класи; руди  

кл. 36  осигурување; финансиски рааботи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  
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(210) TM  2015/16 (220) 09/01/2015 

(442) 30/06/2015 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

TRISAN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина; производи од 

месо, производи од живина, производи од 

риба; конзервирано, сушено и варено овошје 

и зеленчук; препработки направени од 

компири; кнедли, сирење; производи од 

сирење; готови јадења; готови јадења кои 

претежно се состојат од месо и/или живина 

и/или риба и/или овошје и/или зеленчук, 

вклучувајќи ги сите гореспоменати 

производи со тестенини и/или производи од 

компир; готови оброци кои претежно се 

состојат од компири; вклучувајќи ги сите 

гореспоменати производи во замрзната 

форма  

кл. 30  perogies (полнето тесто со 

полукружен облик); пица, тестенини, 

тестенини со месо и/или живина и/или риба 

и/или овошје и/или зеленчук; готови јадења 

кои претежно се состојат од тестенини и/или 

ориз и/или пекарски производи; бели печива, 

бели печива полнети со месо и/или живина 

и/или риба и/или овошје и/или   зеленчук; 

вклучувајќи ги и сите гореспоменатите 

производи во замрзната форма   

 

(210) TM  2015/23 (220) 12/01/2015 

(442) 30/06/2015 

(731) BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 

Rhein, DE 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

КАНТУС 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултура и шумарство, 

посебно препарати за одгледување на 

растенија; хемиски и/или биолошки 

препарати значајни за постапка за важноста 

кај растенијата, препарати за регулирање на 

раст на растенија, хемиски препарати за 

нега на семиња, сурфактанти, природни или 

вештачки хемикалии како сексуални замки 

или агенти за забуна на инсекти  

кл. 5  препарати за уништување на бактерии; 

инсектициди, фунгициди, хербициди, 

пестициди  

 

(210) TM  2015/30 (220) 14/01/2015 

(442) 30/06/2015 

(731) BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 

Rhein, DE 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

ВИВАНДО 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултура и шумарство, 

посебно препарати за одгледување 

растенија; хемиски и/или биолошки 

препарати значаајни за постапка за 

важноста кај растенијата, препарати за 

регулирање на раст на растенија, хемиски 
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препарати за нега на семиња, сурфактанти, 

природни или вештачки хемикалии како 

сексуални замки или агенти за забуна на 

инсекти  

кл. 5  препарати за уништување на бактерии; 

инсектициди, фунгициди, хербициди, 

пестициди  

 

(210) TM  2015/32 (220) 14/01/2015 

(442) 30/06/2015 

(731) Жарко Христоски 

ул.Цена Џинорозот 26, 75000, Прилеп, 

Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) црвена, бела, црна, златна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун обработен или необработен; 

тутунски производи; цигари; пури; замени за 

тутун кои не се за медицински или лековити 

цели; кибрити и артикли за пушачи  

 

(210) TM  2015/33 (220) 14/01/2015 

(442) 30/06/2015 

(731) Жарко Христоски 

ул.Цена Џинорозот 26, 75000, Прилеп, 

Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) сина, бела, црна, златна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун обработен или необработен; 

тутунски производи; цигари; пури; замени за 

тутун кои не се за медицински или лековити 

цели; кибрити и артикли за пушачи  

 

(210) TM  2015/34 (220) 14/01/2015 

(442) 30/06/2015 

(731) Жарко Христоски 

ул.Цена Џинорозот 26, 75000, Прилеп, 

Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) црвена, бела, црна, златна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун обработен или необработен; 

тутунски производи; цигари; пури; замени за 

тутун кои не се за медицински или лековити 

цели; кибрити и артикли за пушачи  

 

(210) TM  2015/35 (220) 14/01/2015 
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(442) 30/06/2015 

(731) Жарко Христоски 

ул.Цена Џинорозот 26, 75000, Прилеп, 

Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) сина, бела, црна, златна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун обработен или необработен; 

тутунски производи; цигари; пури; замени за 

тутун кои не се за медицински или лековити 

цели; кибрити и артикли за пушачи  

 

(210) TM  2015/36 (220) 16/01/2015 

(442) 30/06/2015 

(731) ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР ДООЕЛ 

ДТЦ Мавровка, Ламела А, кат 3, 1000 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

HOTEL PARK  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  хотели, хотелски услуги  

 

(210) TM  2015/37 (220) 16/01/2015 

(442) 30/06/2015 

(731) ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР ДООЕЛ 

ДТЦ Мавровка, Ламела А, кат 3, 1000 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

PARK HOTEL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  хотели, хотелски услуги  

 

(210) TM  2015/289 (220) 11/03/2015 

(442) 30/06/2015 

(731) МЛ-Гари ДОО Скопје 

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов 

бр.60Б/5,, 1000, Скопје, Скопје, MK 

(540)  

 

 

(591) црвена, сина, златна 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  вода, минерална вода, сода вода, и 

други видови безалкохолни пијалоци, 

ароматизирани пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, и други препарати 

за производство на пијалоци  

 

(210) TM  2015/290 (220) 11/03/2015 

(442) 30/06/2015 

(731) МЛ-Гари ДОО Скопје 

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов 

бр.60Б/5,, 1000, Скопје, Скопје, MK 
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(540)  

 

 

(591) црвена, сина, златна 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  вода, минерална вода, сода вода, и 

други видови безалкохолни пијалоци, 

ароматизирани пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, и други препарати 

за производство на пијалоци  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

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

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

 

(510) (210) 

1 TM 2015/0006 

1 TM 2015/0023 

1 TM 2015/0030 

3 TM 2012/1251 

3 TM 2012/1252 

3 TM 2014/1357 

3 TM 2014/1435 

3 TM 2014/1436 

3 TM 2014/1438 

4 TM 2012/1251 

4 TM 2012/1252 

5 TM 2012/1251 

5 TM 2012/1252 

5 TM 2014/0262 

5 TM 2014/0944 

5 TM 2014/0945 

5 TM 2014/0946 

5 TM 2014/0947 

5 TM 2014/1279 

5 TM 2014/1280 

5 TM 2014/1356 

5 TM 2014/1357 

5 TM 2014/1415 

5 TM 2014/1416 

5 TM 2014/1420 

5 TM 2014/1429 

5 TM 2014/1430 

5 TM 2014/1431 

5 TM 2014/1432 

5 TM 2014/1433 

5 TM 2014/1434 

5 TM 2015/0006 

5 TM 2015/0023 

5 TM 2015/0030 

6 TM 2012/1251 

6 TM 2012/1252 

6 TM 2015/0012 

6 TM 2015/0013 

6 TM 2015/0014 

6 TM 2015/0015 

7 TM 2012/1251 

7 TM 2012/1252 

7 TM 2014/1340 

7 TM 2014/1412 

8 TM 2014/1412 

9 TM 2012/0855 

9 TM 2014/1410 

9 TM 2014/1417 

9 TM 2014/1418 

9 TM 2015/0005 

9 TM 2015/0009 

10 TM 2014/1357 

11 TM 2012/1038 

11 TM 2012/1251 

11 TM 2012/1252 

12 TM 2012/1251 

12 TM 2012/1252 

12 TM 2014/0802 

12 TM 2014/0908 

12 TM 2014/0909 

14 TM 2012/1153 

14 TM 2012/1251 

14 TM 2012/1252 

16 TM 2012/0816 

16 TM 2012/1251 

16 TM 2012/1252 

16 TM 2014/0440 

16 TM 2014/0802 

16 TM 2014/0908 

16 TM 2014/0909 

16 TM 2014/1410 

17 TM 2012/1251 

17 TM 2012/1252 

18 TM 2012/1251 

18 TM 2012/1252 

18 TM 2014/0802 

18 TM 2014/0908 

18 TM 2014/0909 

18 TM 2014/1403 

18 TM 2014/1404 

18 TM 2014/1405 

18 TM 2014/1427 

18 TM 2014/1428 

19 TM 2012/1251 

19 TM 2012/1252 

20 TM 2014/1119 

20 TM 2014/1120 

21 TM 2012/1251 

21 TM 2012/1252 

21 TM 2014/1402 

22 TM 2012/1251 

22 TM 2012/1252 

22 TM 2014/0802 

22 TM 2014/0908 

22 TM 2014/0909 

22 TM 2014/1119 

22 TM 2014/1120 

23 TM 2012/1251 

23 TM 2012/1252 

23 TM 2014/1119 

23 TM 2014/1120 

24 TM 2012/1251 

24 TM 2012/1252 

24 TM 2014/0802 

24 TM 2014/0908 

24 TM 2014/0909 

24 TM 2014/1354 
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24 TM 2014/1437 

25 TM 2012/1039 

25 TM 2012/1153 

25 TM 2012/1251 

25 TM 2012/1252 

25 TM 2014/0802 

25 TM 2014/0908 

25 TM 2014/0909 

25 TM 2014/1403 

25 TM 2014/1404 

25 TM 2014/1405 

25 TM 2014/1427 

25 TM 2014/1428 

25 TM 2014/1437 

26 TM 2014/0802 

26 TM 2014/0908 

26 TM 2014/0909 

26 TM 2014/1354 

27 TM 2012/1251 

27 TM 2012/1252 

27 TM 2014/0802 

27 TM 2014/0908 

27 TM 2014/0909 

28 TM 2014/0802 

28 TM 2014/0908 

28 TM 2014/0909 

28 TM 2014/1403 

28 TM 2014/1404 

28 TM 2014/1405 

29 TM 2012/1251 

29 TM 2012/1252 

29 TM 2014/0287 

29 TM 2014/0724 

29 TM 2014/1175 

29 TM 2014/1328 

29 TM 2014/1365 

29 TM 2015/0016 

30 TM 2012/1251 

30 TM 2012/1252 

30 TM 2013/0674 

30 TM 2013/0675 

30 TM 2013/0676 

30 TM 2014/0133 

30 TM 2014/0134 

30 TM 2014/0192 

30 TM 2014/0193 

30 TM 2014/0613 

30 TM 2014/0614 

30 TM 2014/0615 

30 TM 2014/0616 

30 TM 2014/0617 

30 TM 2014/0618 

30 TM 2014/0619 

30 TM 2014/0620 

30 TM 2014/0621 

30 TM 2014/0622 

30 TM 2014/0623 

30 TM 2014/0624 

30 TM 2014/0625 

30 TM 2014/0626 

30 TM 2014/0950 

30 TM 2014/0951 

30 TM 2014/0952 

30 TM 2014/0953 

30 TM 2014/0954 

30 TM 2014/0955 

30 TM 2014/0956 

30 TM 2014/1175 

30 TM 2014/1325 

30 TM 2014/1328 

30 TM 2014/1338 

30 TM 2014/1339 

30 TM 2014/1365 

30 TM 2014/1403 

30 TM 2014/1404 

30 TM 2014/1405 

30 TM 2014/1414 

30 TM 2015/0016 

32 TM 2012/0901 

32 TM 2012/0902 

32 TM 2012/0903 

32 TM 2012/0904 

32 TM 2012/0905 

32 TM 2012/0906 

32 TM 2012/0907 

32 TM 2012/0908 

32 TM 2012/0909 

32 TM 2012/0910 

32 TM 2012/1251 

32 TM 2012/1252 

32 TM 2014/0192 

32 TM 2014/0193 

32 TM 2014/0688 

32 TM 2014/0802 

32 TM 2014/0908 

32 TM 2014/0909 

32 TM 2014/1348 

32 TM 2015/0289 

32 TM 2015/0290 

33 TM 2012/1251 

33 TM 2012/1252 

33 TM 2014/0688 

33 TM 2014/0802 

33 TM 2014/0908 

33 TM 2014/0909 

34 TM 2012/1118 

34 TM 2012/1251 

34 TM 2012/1252 

34 TM 2014/0802 

34 TM 2014/0908 

34 TM 2014/0909 

34 TM 2015/0032 

34 TM 2015/0033 

34 TM 2015/0034 

34 TM 2015/0035 

35 TM 2012/0816 

35 TM 2012/0855 

35 TM 2012/1038 

35 TM 2012/1153 

35 TM 2013/0587 

35 TM 2013/1167 

35 TM 2013/1168 

35 TM 2014/0322 

35 TM 2014/0633 

35 TM 2014/0634 

35 TM 2014/0635 

35 TM 2014/0802 

35 TM 2014/0908 

35 TM 2014/0909 

35 TM 2014/1032 

35 TM 2014/1260 

35 TM 2014/1325 
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35 TM 2014/1340 

35 TM 2014/1355 

35 TM 2014/1384 

35 TM 2014/1435 

35 TM 2014/1436 

35 TM 2014/1437 

35 TM 2015/0007 

36 TM 2012/0816 

36 TM 2012/0855 

36 TM 2013/1167 

36 TM 2013/1168 

36 TM 2014/1384 

36 TM 2015/0012 

36 TM 2015/0013 

36 TM 2015/0014 

36 TM 2015/0015 

37 TM 2012/1038 

37 TM 2014/0322 

37 TM 2014/1032 

37 TM 2014/1340 

37 TM 2014/1398 

37 TM 2014/1399 

37 TM 2014/1400 

37 TM 2014/1401 

37 TM 2015/0012 

37 TM 2015/0013 

37 TM 2015/0014 

37 TM 2015/0015 

38 TM 2012/0855 

38 TM 2014/0633 

38 TM 2014/0634 

39 TM 2014/0802 

39 TM 2014/0908 

39 TM 2014/0909 

39 TM 2014/1032 

39 TM 2014/1384 

40 TM 2014/1032 

40 TM 2014/1354 

41 TM 2012/0816 

41 TM 2014/0320 

41 TM 2014/0635 

41 TM 2014/0802 

41 TM 2014/0908 

41 TM 2014/0909 

41 TM 2014/1321 

41 TM 2014/1322 

41 TM 2014/1403 

41 TM 2014/1404 

41 TM 2014/1405 

41 TM 2015/0005 

41 TM 2015/0009 

42 TM 2012/0855 

42 TM 2013/0587 

42 TM 2014/0633 

42 TM 2014/0634 

42 TM 2014/1398 

42 TM 2014/1399 

42 TM 2014/1400 

42 TM 2014/1401 

42 TM 2015/0007 

42 TM 2015/0010 

43 TM 2012/0901 

43 TM 2012/0902 

43 TM 2012/0903 

43 TM 2012/0904 

43 TM 2012/0905 

43 TM 2012/0906 

43 TM 2012/0907 

43 TM 2012/0908 

43 TM 2012/0909 

43 TM 2012/0910 

43 TM 2013/0603 

43 TM 2013/0674 

43 TM 2013/0675 

43 TM 2013/0676 

43 TM 2013/0961 

43 TM 2014/0133 

43 TM 2014/0134 

43 TM 2014/0192 

43 TM 2014/0193 

43 TM 2014/1321 

43 TM 2014/1322 

43 TM 2014/1325 

43 TM 2014/1328 

43 TM 2014/1366 

43 TM 2015/0036 

43 TM 2015/0037 

45 TM 2013/1167 

45 TM 2013/1168 

45 TM 2014/1260 

45 TM 2014/1355 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

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

(731) (210) 

ADP, LLC Delaware limited liability company MK/T2015/10 

Athleta (ITM) Inc. MK/T2012/1039 

BASF Agro B.V. Arnhem(NL) MK/T2015/6 

BASF SE MK/T2015/30 

BASF SE MK/T2015/23 

CHEMAX PHARMA Ltd. MK/T2014/1415 
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CHEMAX PHARMA Ltd. MK/T2014/1416 

Colgate-Palmolive Company MK/T2014/1438 

Colgate-Palmolive Company, a Delaware Company MK/T2014/1402 

Deutsche Telekom AG MK/T2012/855 

Fresenius Kabi AG MK/T2014/1429 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T2014/262 

Kandit d.o.o. Osijek MK/T2014/1365 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T2015/16 

Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. a corporation organized and existing 
under the laws of the State of Delaware 

MK/T2015/9 

SCORPIUS MK/T2014/1420 

Steven Madden Ltd. MK/T2014/1427 

Steven Madden Ltd. MK/T2014/1428 

UNI-CHARM CORPORATION MK/T2014/1356 

UNI-CHARM CORPORATION MK/T2014/1357 

Union Tobacco & Cigarette Industries Co. MK/T2012/1118 

UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION DBA UNIVERSAL 
NUTRITION 

MK/T2014/1432 

UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION DBA UNIVERSAL 
NUTRITION 

MK/T2014/1433 

UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION DBA UNIVERSAL 
NUTRITION 

MK/T2014/1434 

UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION DBA UNIVERSAL 
NUTRITION 

MK/T2014/1430 

UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION DBA UNIVERSAL 
NUTRITION 

MK/T2014/1431 

Viacom International Inc. MK/T2014/1403 

Viacom Overseas Holdings C.V. MK/T2014/1404 

Viacom Overseas Holdings C.V. MK/T2014/1405 

Western Digital Technologies, Inc. MK/T2014/1417 

Western Digital Technologies, Inc. MK/T2014/1418 

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги MK/T2015/7 

Албони интернационал ДОО Скопје MK/T2014/1260 

БАЛФИН МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T2012/816 

ГБЦ КОМУНИКАЦИИ дооел MK/T2014/1366 

ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР ДООЕЛ MK/T2015/37 

ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР ДООЕЛ MK/T2015/36 

ГИРО МАМАС ДООЕЛ Скопје MK/T2013/961 

ДГП „СИНТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ДООЕЛ MK/T2014/1398 

ДГП „СИНТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ДООЕЛ MK/T2014/1399 

ДГП „СИНТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ДООЕЛ MK/T2014/1400 

ДГП „СИНТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ДООЕЛ MK/T2014/1401 

Друштво за градежништво, посредување, трговија и услуги ДИАС 
КОНСТРАКШН ДОО Скопје 

MK/T2015/12 

Друштво за градежништво, посредување, трговија и услуги ДИАС 
КОНСТРАКШН ДОО Скопје 

MK/T2015/13 

Друштво за градежништво, посредување, трговија и услуги ДИАС 
КОНСТРАКШН ДОО Скопје 

MK/T2015/14 

Друштво за градежништво, посредување, трговија и услуги ДИАС MK/T2015/15 
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КОНСТРАКШН ДОО Скопје 

Друштво за производство и маркетинг Г-М М г-м м доо ДООЕЛ Скопје MK/T2014/1412 

Друштво за производство транспорт трговија и услуги МАТРАНЧИ 
ХОЛДИНГ ДООЕЛ 

MK/T2014/1340 

Друштво за производство, трговија и услуги ГОРДОН УНИВЕРЗАЛ ДОО 
увоз-извоз Скопје 

MK/T2014/1410 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ 
ДООЕЛ експорт-импорт Куманово 

MK/T2012/1251 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ 
ДООЕЛ експорт-импорт Куманово 

MK/T2012/1252 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ 
ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, 

MK/T2014/192 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ 
ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, 

MK/T2014/193 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ 
ДООЕЛ Куманово 

MK/T2012/902 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ 
ДООЕЛ Куманово 

MK/T2012/901 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ 
ДООЕЛ Куманово 

MK/T2012/903 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ 
ДООЕЛ Куманово 

MK/T2012/904 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ 
ДООЕЛ Куманово 

MK/T2012/905 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ 
ДООЕЛ Куманово 

MK/T2012/906 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ 
ДООЕЛ Куманово 

MK/T2012/907 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ 
ДООЕЛ Куманово 

MK/T2012/908 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ 
ДООЕЛ Куманово 

MK/T2012/909 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ 
ДООЕЛ Куманово 

MK/T2012/910 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T2014/625 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T2014/950 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T2014/951 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T2014/952 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T2014/953 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T2014/954 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T2014/955 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T2014/956 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T2013/676 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН MK/T2013/675 
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ДООЕЛ Скопје 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T2014/613 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T2014/614 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T2014/615 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T2014/616 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T2014/617 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T2014/618 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T2014/619 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T2014/620 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T2014/621 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T2014/622 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T2014/623 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T2014/624 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T2014/626 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T2014/1119 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T2014/1120 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T2014/133 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T2014/134 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T2013/674 

Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО ЏУИС Дооел MK/T2014/1279 

Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО ЏУИС Дооел MK/T2014/1280 

Друштво за производство, трговија и услуги МЕДАКС УСА ДОО увоз-
извоз Скопје 

MK/T2014/688 

Друштво за производство, трговија и услуги ОЗ ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје MK/T2014/635 

Друштво за спортски дејности Ракометен Клуб МЕТАЛУРГ АД Скопје MK/T2014/908 

Друштво за спортски дејности Ракометен Клуб МЕТАЛУРГ АД Скопје MK/T2014/802 

Друштво за спортски дејности Ракометен Клуб МЕТАЛУРГ АД Скопје MK/T2014/909 

Друштво за телекомуникации -  за сателитско позиционирање ГЕОНЕТ 
ГПС ДОО Скопје  

MK/T2014/633 

Друштво за телекомуникации -  за сателитско позиционирање ГЕОНЕТ 
ГПС ДОО Скопје  

MK/T2014/634 

Друштво за трговија и услуги ИНТЕРАКТИВЕ СОЛУТИОНС ДООЕЛ 
Охрид 

MK/T2013/1167 

Друштво за трговија и услуги ИНТЕРАКТИВЕ СОЛУТИОНС ДООЕЛ MK/T2013/1168 
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Охрид 

Друштво за трговија со моторни возила и услуги СТАР МОТОРС ДООЕЛ  
Скопје 

MK/T2014/322 

ДРУШТВО ЗА ТРГОВИјА, ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ БИЛИА ДОО 
СКОПјЕ 

MK/T2012/1153 

Друштво за угостителство трговија и услуги СИТИ ФУД ГРУП увоз-извоз 
ДООЕЛ Кавадарци 

MK/T2014/1325 

Електролукс Теодор Палензо Битола MK/T2014/1384 

Жарко Христоски MK/T2015/32 

Жарко Христоски MK/T2015/33 

Жарко Христоски MK/T2015/35 

Жарко Христоски MK/T2015/34 

Здружение АТЛЕТА 2003 Скопје Спортски клуб за фитнес аеробик и 
бодибилдинг 

MK/T2014/320 

Институт за стандардизација на Република Македонија MK/T2013/587 

Јана Божиновска MK/T2014/1328 

КИМЕ-ГРАФ Дајанчо Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз MK/T2014/440 

МАРК-МАРКЕТ САШО дооел експорт-импорт Скопје MK/T2014/1436 

МАРКОСКИ КУЗМАН MK/T2015/5 

МЛ-Гари ДОО Скопје MK/T2015/289 

МЛ-Гари ДОО Скопје MK/T2015/290 

МЏ РОБИН ДОО MK/T2014/1338 

МЏ РОБИН ДОО MK/T2014/1339 

НАТУРАЛ ФУДС ГРУП дооел Скопје MK/T2014/1032 

Небојша Златевски MK/T2014/1175 

Николоски Игор MK/T2014/1348 

ПЕЛИСТЕР СКОПЈЕ ДОО СКОПЈЕ MK/T2013/603 

ПОГОН БИЛЈАНА ДОО - СКОПЈЕ Друштво за производство, трговија и 
услуги 

MK/T2014/1435 

Претставништво на АДИФАРМ ЕАД, Р. Бугарија во Р.Македонија, Скопје MK/T2014/944 

Претставништво на АДИФАРМ ЕАД, Р. Бугарија во Р.Македонија, Скопје MK/T2014/945 

Претставништво на АДИФАРМ ЕАД, Р. Бугарија во Р.Македонија, Скопје MK/T2014/946 

Претставништво на АДИФАРМ ЕАД, Р. Бугарија во Р.Македонија, Скопје MK/T2014/947 

СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ MK/T2014/1321 

СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ MK/T2014/1322 

Станковиќ Гордан MK/T2014/1355 

СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ MK/T2014/724 

СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ MK/T2014/287 

ТРАЈКОВСКИ СТЕФАН MK/T2012/1038 

ФА-ФЕШН ДООЕЛ  MK/T2014/1354 

ЦЕРМАТ ДОО MK/T2014/1414 

Шемси Јахја MK/T2014/1437 
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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)  21945  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2011/645 (220)  09/06/2011 

(181)  09/06/2021 

(450) 30/06/2015 

(732)  GLAVBOLGARSTROY HOLDING AD 

3-5 Damianitsa Street, 1619 Sofia, BG 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сина и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални 

материјали за железнички шини; 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални 

предмети; метални цевки; каси; производи 

од обичен метал што не се вклучени во 

другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; 

асфалт, катран и битумен; неметални 

преносни конструкции; споменици што не 

се од метал  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот, вклучувајќи услуги за 

финансирање на лизинг  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги, вклучувајќи градежен 

надзор; услуги на каменоломи  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања, вклучувајќи шпедитерски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; инжињерство; градежно 

проектирање, испитување на пазарот  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги 

за заштита на имот и лица лични и 

социјални услуги што ги обезбедуваат 

трети лица за задоволување на потребите 

на поединците  

 

(111)  21644  (151)  13/05/2015 

(210)  TM  2012/559 (220)  29/05/2012 

(181)  29/05/2022 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

Мила Никола Плус ДООЕЛ Скопје 

бул. Јане Сандански бр.82. лок.50 

(приземје), 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

  

 

(591)  црна, бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи  

кл. 24  текстил и текстилни производи  

кл. 25  облека, обувки и капи  
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(111)  21932  (151)  11/06/2015 

(210)  TM  2012/681 (220)  27/06/2012 

(181)  27/06/2022 

(450) 30/06/2015 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. a New 

Jersey corporation, 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

CLEARCLICK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати снабдени 

во претходно наполнети инјектирачки 

направи со исклучок на фармацевтски 

пепарати за лекување на недостаток на 

хормонот за раст  

кл. 10  инјектирачки направи за 

медицински цели со исклучок на 

медицинските уреди за лекување на 

недостаток  на хормонот за раст  

 

(111)  21398  (151)  08/04/2015 

(210)  TM  2012/812 (220)  31/07/2012 

(181)  31/07/2022 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за инженетинг и 

проектирање ДОТ АРХИТЕКТИ ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Козара бр.16, Скопје - Центар, MK 

(740)  СЕНЗАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Сава Ковачевиќ бр.47a лок.бр.10, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  темно сива, сина и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  работи поврзани со недвижен имот  

кл. 37  услуги од областа на архитектура и 

градежништво  

 

(111)  21397  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2012/890 (220)  29/08/2012 

(181)  29/08/2022 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за трговија 

производство и услуги ЕТЕРНА 

ЕДУКАЦИЈА ДООЕЛ Скопје 

, MK 

(740)  Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА 

И АЛЕКСАНДРОВСКИ 

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

(540)  

 

LUMINEERS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за нега на забите  

кл. 5  материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли  

кл. 10  вештачки екстремитети, очи и заби  

 

(111)  21400  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2012/1015 (220)  27/09/2012 

(181)  27/09/2022 

(450) 30/06/2015 

(732)  TDR d.o.o. 

Obala V. Nazora 1 52210 Rovinj, HR 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 
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(540)  

 

(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  

 

(111)  21396  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2012/1016 (220)  27/09/2012 

(181)  27/09/2022 

(450) 30/06/2015 

(732)  SmithKline Beecham Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex TW8 9GS, GB 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински 

препарати и супстанции за употреба кај 

луѓето, адхезивни облоги за медицинска 

намена  

кл. 10  хируршки, медициски, 

стоматолошки и ветеринарни апарати, 

опрема и инструменти, перничиња и 

облоги за затоплување за терапевтски 

третман, апарати за топлински терапии  

 

(111)  21399  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2012/1041 (220)  04/10/2012 

(181)  04/10/2022 

(450) 30/06/2015 

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

вафли и бонбони 

ул.808, бр.8, MK 

 

(591)  црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од житo, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед, мед, меласа , 

квасец, прашок за печење, сол, сенф, 

сосови (како мирудии), мирудии, мраз  

 

(111)  21380  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2012/1112 (220)  22/10/2012 

(181)  22/10/2022 

(450) 30/06/2015 

(732)  Фармацевтска, хемиска, 

козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. 

Д. - Скопје, Ц.О. 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 



 

 

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

 

30 Јуни 2015 Гласник Бр. 3/2015  

(591)  темно и светло плава, бела, розева 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  антиинфламаторни и антиреуматски 

препарати, нестероидни  

 

(111)  21374  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2012/1131 (220)  29/10/2012 

(181)  29/10/2022 

(450) 30/06/2015 

(732)  JDB International Group Company 

Limited 

Palm Grove House, PO Box 438, Road 

Town, Tortola, VG 

(740)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ 

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

(540)  

 

 

(591)  кафена, црвена, жолта, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  кинески; лекови и тревки; 

фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанци адаптирани за 

медицински цели; храна за бебиња; 

малтери; материјали за завои; материјали 

за стопирање на заби; забен восок; 

дезинфектанти; препарати за уништување 

на штетници; фунгициди; хербициди  

кл. 30  чај или продукти блиски до 

хербален чај; кафе; какао; шеќер; ориз; 

тапиока; саго; вештачко кафе; брашно и 

препарати направени од житарки; леб; 

пецива и слатки; мраз; мед; меласа; 

квасец; прашок за пециво; сол; сенф; 

вински оцет; сосови (зачинети); зачини; 

мраз  

кл. 32  пијалоци, препарати за правење 

пијалоци, пива, минерални и газирани 

води и други безалкохолни пијалоци, 

овошни пијалоци и овошни сокови, сирупи 

и други подготовки за правење пијалоци  

 

(111)  21402  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2012/1136 (220)  30/10/2012 

(181)  30/10/2022 

(450) 30/06/2015 

(732)  Адвокат Борис Ношпал 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје, 

Скопје, MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи канцелариски 

работи  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги 

за заштита на имот и лица; лични и 

општествени услуги што ги даваат трети 

лица за задоволување на потребите на 

поединците  

 

(111)  21379  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2012/1141 (220)  31/10/2012 

(181)  31/10/2022 

(450) 30/06/2015 

(732)  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)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање 

изложби) во комерцијални или рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

изнајмување уреднички апарати, 

изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; услуги на лична комуникација; 

услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; 

услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат 

на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитирање на сите видови аудио и видео 

програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза 

линија или сериски врски кои ствараат 

главен премин во рамките на мрежата; 

видео и аудио телеконференции по пат на 

интернет, услуги на асинхронен трансфер 

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на 

интегрирани услуги (ИСДН), интернет 

протокол (ИП) на комуникациски услуги, 

услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и 

услуги на поврзување со протокол на 

пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

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; 



 

 

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

 

30 Јуни 2015 Гласник Бр. 3/2015  

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)  21401  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2012/1160 (220)  08/11/2012 

(181)  08/11/2022 

(450) 30/06/2015 

(732)  ASUSTEK COMPUTER 

INCORPORATION 

4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, , TW 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  ноутбук компјутери; преносливи 

компјутери; таблет компјутери; лаптоп 

компјутери; компјутерско глувче; 

компјутерски дисплеј монитори; 

компјутерски процесори; компакт диск 

плеери; персонални компјутери; матични 

плочи; електронски читач на книги; 

мобилни телефони; персонални дигитални 

асистенти (PDA); плочи со компјутерски 

интерфејс; компјутерски мрежни уреди, 

имено, контролери за мрежен интерфејс, 

рутери, хабови, мостови, свичови и 

повторувачи; драјвери за софтвер; 

компјутерски софтвер и фирмвер за 

програми за оперативни системи; 

компјутерски LCD монитори; компјутерски 

терминали, PC (персонални компјутерски) 

картички за употреба во складирање и 

комуникација; торби прилагодени за 

лаптоп компјутери; компјутерски хардвер; 

компјутерски софтвер; дигитални аудио и 

видео плеери; микрофони; звучници за 

компјутери; компјутерски пенкала; 

заштитни покривки и торби за таблет 

компјутери  

 

(111)  21408  (151)  09/04/2015 

(210)  TM  2012/1172 (220)  12/11/2012 

(181)  12/11/2022 

(450) 30/06/2015 

(732)  Експорт Линда ДООЕЛ 

ул. Тале Христов бр. 2 Скопје, MK 
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(740)  Шахиновиќ Али 

ул. Шекспирова бр. 5-2/19, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црна, сива и портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производи од нив, облека (кожни или 

имитација на кожни јакни)  

кл. 24  текстил и текстилни производи, 

блузи, кошули, панталони, фармерки  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со текстилни производи  

 

(111)  21393  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2012/1243 (220)  26/11/2012 

(181)  26/11/2022 

(450) 30/06/2015 

(732)  Магрони ДОО Скопје 

Градски стадион бб, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, сина и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(111)  21392  (151)  07/05/2015 

(210)  TM  2012/1244 (220)  26/11/2012 

(181)  26/11/2022 

(450) 30/06/2015 

(732)  Магрони ДОО Скопје 

Градски стадион бб, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  светло сина и темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  ниско енергетски освежителен 

безалкохолен пијалак од растителни 

екстракти  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(111)  21391  (151)  07/05/2015 

(210)  TM  2012/1249 (220)  27/11/2012 

(181)  27/11/2022 

(450) 30/06/2015 

(732)  SAPONIA, Kemijska, prehrambena i 

farmaceutska industrija d.d. Osijek 

Matija Gupca 2 , HR 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, сина, црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за нега на забите, забна 

паста  

кл. 21  четки за заби  

 

(111)  21390  (151)  07/05/2015 

(210)  TM  2012/1250 (220)  27/11/2012 
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(181)  27/11/2022 

(450) 30/06/2015 

(732)  SAPONIA, Kemijska, prehrambena i 

farmaceutska industrija d.d. Osijek 

Matija Gupca 2 , HR 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за нега на забите, забна 

паста  

кл. 21  четки за заби  

 

(111)  21389  (151)  07/05/2015 

(210)  TM  2012/1256 (220)  27/11/2012 

(181)  27/11/2022 

(450) 30/06/2015 

(732)  DIAVENA OOD 

23A Industrialna Str., 9700 Shumen, BG 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  светло сина, темно сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; 

екстракти од месо; конзервирано, сушено 

и варено овошје и зеленчук;желеа, 

џемови, компоти; јајца, млеко и млечни 

производи; масла з и масти за јадење  

 

(111)  21394  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2012/1268 (220)  30/11/2012 

(181)  30/11/2022 

(450) 30/06/2015 

(732)  Home Box Office, Inc., a Delaware 

corporation 

1100 Avenue of the Americas, New York, 

New York 10036, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

IT'S HBO. 

ANYWHERE.ANYTIME. 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  мобилни медиумски услуги во вид 

на електронски пренос, емитување и 

испорака на аудио, видео и 

мултимедијална забавна содржина, 

вклучувајќи текст, податоци, слики, аудио, 

видео и аудиовизуелни датотеки со помош 

на интернет, безжична комуникација, 

електронски комуникациски мрежи и 

компјутерски мрежи  

 

(111)  21375  (151)  06/05/2015 

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

(181)  04/12/2022 

(450) 30/06/2015 

(732)  Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-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 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и   89 | С т р а н а  

 

30 Јуни 2015 Гласник Бр. 3/2015  

слаткарски производи, сите гореспоменати 

производи што не се посебно наменети за 

бебиња, деца и доенчиња  

 

(111)  21388  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2012/1290 (220)  04/12/2012 

(181)  04/12/2022 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за обезбедување на 

лица и имот, трговија и услуги МДН 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОО Скопје 

ул. Црниче бр. 20, 1000 Скопје, MK 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ 

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, 

локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 

MDN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги 

за заштита на имот и лица; лични и 

социјални услуги што ги обезбедуваат 

трети лица за задоволување на потребите 

на поединците  

 

(111)  21387  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2012/1291 (220)  04/12/2012 

(181)  04/12/2022 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за истражување на 

пазарот и трговија ДИАХЕМ ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Пандил Шишков бр. 3/2 , MK 

(740)  ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ 

ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  научни и технолошки услуги, 

истражувања и планирањето поврзано со 

нив, индустриски анализи и истражувачки 

услуги, изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

кл. 44  медицински услуги, ветеринарски 

услуги, хигиенски услуги и разубавување 

на луѓе или животни, земјоделски, 

градинарски и шумарски услуги  

 

(111)  21386  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2012/1292 (220)  04/12/2012 

(181)  04/12/2022 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за истражување на 

пазарот и трговија ДИАХЕМ ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Пандил Шишков бр. 3/2 , MK 

(740)  ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ 

ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  научни и технолошки услуги, 

истражувања и планирањето поврзано со 

нив, индустриски анализи и истражувачки 

услуги, изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

кл. 44  медицински услуги, ветеринарски 

услуги, хигиенски услуги и разубавување 

на луѓе или животни, земјоделски, 

градинарски и шумарски услуги  

 

(111)  21385  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2012/1293 (220)  04/12/2012 

(181)  04/12/2022 

(450) 30/06/2015 

(732)  РЕКОРД-ХАЏИ ДООЕЛ  
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ул. Борче Јовановски 68 Гостивар , MK 

(540)  

 

REKORD 51 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жито, 

производи од тесто и слатки, сладолед, 

мед меласа  

кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалоци  

 

(111)  21384  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2012/1311 (220)  10/12/2012 

(181)  10/12/2022 

(450) 30/06/2015 

(732)  Магрони ДОО Скопје 

Градски стадион бб, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 35  рекламирање, канцелариски 

работи, трговија на големо и мало со 

овошни сирупи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци  

 

(111)  21383  (151)  06/05/2015 

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

(181)  07/12/2022 

(450) 30/06/2015 

(732)  Tрговско радиодифузно друштво 

РАДИО ОХРИД ДОО Охрид 

ул. Свети Климент Охридски бр. 2 

Охрид, MK 

(540)  

 

(591)  црна, жолта и сина 

(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  

 

(111)  21382  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2012/1315 (220)  10/12/2012 

(181)  10/12/2022 

(450) 30/06/2015 

(732)  Хотели Ројал Дооел Скопје 

Благоја Гојан 24, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

HOTEL ROYAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за храна и пијалоци, 

привремено сместување  

 

(111)  21381  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2012/1316 (220)  10/12/2012 

(181)  10/12/2022 

(450) 30/06/2015 

(732)  Хотели Ројал Дооел Скопје 

Благоја Гојан 24, 1000 Скопје, MK 
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(540)  

 

HOTEL IMPERIAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за храна и пијалоци, 

привремено сместување  

 

(111)  21407  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/4 (220)  03/01/2013 

(181)  03/01/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 Basel, CH 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

OTRIVIN DUO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината или ветерината, храна за 

бебиња; диететски суплементи за луѓе и 

животни; фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби, забарски 

смоли, средства за дезинфекција; 

препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(111)  21709  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/6 (220)  03/01/2013 

(181)  03/01/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Македонски Телеком АД-Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, портокалова и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(111)  21708  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/7 (220)  03/01/2013 

(181)  03/01/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Македонски Телеком АД-Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, портокалова и црна  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(111)  21707  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/8 (220)  03/01/2013 

(181)  03/01/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Македонски Телеком АД-Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(111)  21706  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/9 (220)  03/01/2013 

(181)  03/01/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Македонски Телеком АД-Скопје 
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Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомунукации  

 

(111)  21357  (151)  11/05/2015 

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

(181)  15/01/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  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  

 

(111)  21406  (151)  11/05/2015 

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

(181)  18/01/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  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  

 

(111)  21405  (151)  11/05/2015 

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

(181)  18/01/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Михајлов Кирил 

бул. АСНОМ бр.2/1-15, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

LARO (во изглед) 

(591)  црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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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  

 

(111)  21404  (151)  11/05/2015 

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

(181)  18/01/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Михајлов Кирил 

бул. АСНОМ бр.2/1-15, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна 

(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  

 

(111)  21899  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/66 (220)  28/01/2013 

(181)  28/01/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  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)  

 

IRDA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  21418  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/68 (220)  28/01/2013 

(181)  28/01/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Celgene Corporation 

86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 

07901, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 
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ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

ПОМАЛИСТ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, имено, 

цитокин инхибиторни лекови; 

фармацевтски препарати кои го 

модулираат имуниот систем; 

фармацевтски препарати за третман 

(лекување) на одредени видово ракови и 

крвни заболувања  

 

(111)  21599  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2013/71 (220)  30/01/2013 

(181)  30/01/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Amgen Inc., (Delaware corporation) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

IMLYGIC 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  21419  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/78 (220)  31/01/2013 

(181)  31/01/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Biogen Idec MA Inc. (a 

Massachusetts Corporation) 

14 Cambridge Center, Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

TECFIDERA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за 

третманот на невролошки пореметувања  

 

(111)  21360  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/117 (220)  13/02/2013 

(181)  13/02/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  MN Pharmaceuticals/Mustafa Nevzat 

Ilac Sanayii A.S. 

Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan 

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

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

KEMIDAT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  21359  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/129 (220)  19/02/2013 

(181)  19/02/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  MN Pharmaceuticals/Mustafa Nevzat 

Ilac Sanayii A.S. 

Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan 

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

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

NEVPARIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  
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(111)  21600  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2013/139 (220)  27/02/2013 

(181)  27/02/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Takeda GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, 

DE 

(740)  ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат 

бул. “Кочо Рацин” бр.38/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

 

ЕБРАНТИЛ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати, санитарни препарати за 

медицинска употреба, диететски 

супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарти за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  21378  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/141 (220)  26/02/2013 

(181)  26/02/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД - 

Скопје 

Бул.Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

CO - ALMACIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  21416  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/201 (220)  19/03/2013 

(181)  19/03/2023 

(450) 30/06/2015 

(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 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

CEDAX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  21417  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/214 (220)  20/03/2013 

(181)  20/03/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ВИБРАЗИОНИ ДООЕЛ 

увоз-извоз 

ул.29-ти Ноември бр. 46/2-5, 1000 Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  црвена, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(111)  21900  (151)  09/06/2015 

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

(181)  26/03/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво  за производство, 

трговија и услуги ПРИАМУС ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 
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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, 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  

 

(111)  21904  (151)  09/06/2015 

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

(181)  26/03/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  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)  

 

(551)  индивидуална 
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(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  

 

(111)  21358  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/248 (220)  01/04/2013 

(181)  01/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Deva Holding A.S. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. 

No. 1 34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

DOXAFIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  21377  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/261 (220)  03/04/2013 

(181)  03/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  ПРОАРЦХЕ ДООЕЛ Охрид 

бул.Македонски просветители 36, 6000 

Охрид, MK 

(540)  

 

PROARCHE 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструментиза спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија;апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми  за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

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  

 

(111)  21612  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2013/268 (220)  05/04/2013 

(181)  05/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Јавно претпријатие за државни 

патишта 

ул.„Даме Груев“ бр.14, Скопје, MK 

(540)  

 

 

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

 

(111)  21638  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/269 (220)  05/04/2013 

(181)  05/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за услуги и трговија 

АТОМ-ТАКСИ увоз-извоз ДООЕЛ 

Прилеп 

ул.3-ти Ноември бр.46, 7500 Прилеп, MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. 

Скопје 

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591)  бела, зелена, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи  

кл. 39  транспортни услуги, организирање 

на патувања  

 

(111)  21898  (151)  09/06/2015 
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(210)  TM  2013/272 (220)  05/04/2013 

(181)  05/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ 

МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 

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

(540)  

 

(591)  црвена, бела и бордо 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  продажба на мало на весници, 

разни печатени публикации, безалкохолни 

пијалоци, цигари и преработки од тутун, 

кондиторски производи, козметички 

производи, дрогериски производи, 

кондоми, вредносни ваучери за дополна 

на мобилни телефони, гуми за џвакање, 

лозови за игри на среќа, бинго, лото, разни 

грепки од асортиманот на Државна 

Лотарија на Македонија  

 

(111)  21902  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/273 (220)  05/04/2013 

(181)  05/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ 

МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 

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

(540)  

 

(591)  црвена, бела и бордо 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  продажба на мало на весници, 

разни печатени публикации, безалкохолни 

пијалоци, цигари и преработки од тутун, 

кондиторски производи, козметички 

производи, дрогериски производи, 

кондоми, вредносни ваучери за дополна 

на мобилни телефони, гуми за џвакање, 

лозови за игри на среќа, бинго, лото, разни 

грепки од асортиманот на Државна 

Лотарија на Македонија  

 

(111)  21901  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/279 (220)  09/04/2013 

(181)  09/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(300)  85/749,032  09/10/2012  US and 

85/749,037  09/10/2012  US 

(732)  Viacom International Inc., a 

corporation organized and existing under 

the laws of the State of Delaware 

1515 Broadway, New York, New York, 

10036, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  услуги за емитување и 

телекомуникации; услуги за пренос преку 

кабел и сателит; услуги за безжични 

мобилни телефони; обезбедување на 

превземачки рингтонови, музика, МРЗ 

фајлови, графики, игри, видео слики и 

информации за безжични мобилни 

комуникациски уреди; обезбедување 

безжичен пренос за испраќање (uploading) 

и превземање (downloading) рингтонови, 

звуци, музика, МРЗ фајлови, графики, 

игри, видео слики, информации и новини 

преку глобална компјутерска мрежа до 

безжичен мобилен комуникациски уред; 

гласање и анкетирање преку безжичен 

мобилен комуникациски уред; испраќање и 

примање гласовни и текст пораки помеѓу 

безжични мобилни комуникации; 

обезбедување онлајн систем за гласање 

преку интернет или безжичен 
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комуникациски уред; интернет услуги со 

кој се подразбира да вклучуваат 

комуникациски услуги, имено пренесување 

емитуван звук и аудио-визуелни снимки 

преку интернет  

кл. 41  образование; обезбедување на 

тренинг; спортски и културни активности; 

услуги за забава; продукција, подготовка, 

изложби, дистрибуција и изнајмување на 

телевизиски и радио програми и на 

филмови, анимирани филмови и звучни и 

видео снимки дали или не преку 

интерактивен медиум, меѓу кои и 

интернет; продукција на забавни програми 

во живо, продукција на телевизиски 

забавни програми; телевизиски програми 

кои вклучуваат музика; публикација на 

книги, магазини и периодичници; 

обезбедување не-превземачки 

електронски публикации од различни 

содржини; публикација и уредување на 

печатени работи и периодичници; 

публикација на интерактивна мултимедија; 

продукција и изнајмување образовни и 

поучни материјали; организација, 

продукција и презентација на настани за 

образовни, културни или забавни цели, 

дали или не преку интерактивна медија; 

организација, продукција и презентација 

на натпреварувања, натпревари, игри, 

квизови, изложби, спортски настани, шоуа, 

турнеи, сценски настани, театарски 

изведби, концерти, изведби во живо и 

настани во кои учествува публиката; 

организација на интерактивни игри; 

продукција на смс-квиз програми; забава и 

едукација; сите погореспомнати услуги 

истотака обезбедени преку глобална 

компјутерска мрежа и други (интерактивни) 

комуникациски мрежи, вклучувајќи 

интернет  

 

(111)  22033  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/282 (220)  09/04/2013 

(181)  09/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  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)  

 

(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 
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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 
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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)  22032  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/284 (220)  10/04/2013 

(181)  10/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за хотелиерство и 

угостителски услуги МАРКАНА ДОО 

Скопје 

ул.Роза Луксембург број 13, Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(111)  22000  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/285 (220)  10/04/2013 

(181)  10/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  The Goodyear Tire & Rubber 

Company 

200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316-

0001, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

TREADMAX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми, пневматски гуми, гуми за 

моторцикли, гуми за теренски возила, 

автомобилски гуми, камионски гуми, 

земјоделски гуми; внатрешни гуми; 

гасеници за возила; шари за возила;  шари 

за гуми, шари за репарација на гуми, 

материјали за репарација на гуми; 

бандажи; оквири за бандажи; оски за 

тркала; капаци за оски за тркала; калници 

за возила; материјали и прибори за 

поправка на гуми и внатрешни гуми; 

направи за заштита од пролизгување на 

возила; кочници; црева за возила; 

балансери со тежина за тркала; апарати 

за пумпање на гуми; опрема за гуми; 

амортизери; делови за автомобили 

направени главно од гума; делови и 

делчиња за сите гореспоменати производи  

кл. 35  рекламирање и промовирање на 

гуми, внатрешни гуми, гасеници за возила; 

шари за возила, шари за репарација на 

гуми, бандажи, оски за тркала, капаци за 

оски за тркала, материјали за поправка на 

гуми и внатрешни гуми и делови и 

делчиња за моторни возила; рекламирање 

и промовирање на гуми, внатрешни гуми, 

гасеници за возила, шари за возила, шари 

за репарација на гуми, бандажи, оски за 

тркала, капаци за оски за тркала, 

материјали за поправка на гуми и 

внатрешни гуми и делови и делчиња за 

моторни возила со користење на 

електронски комуникациски мрежи, 

Интернет, екстранет, Интранет и  локални 

мрежи (LANs); услуги за набавка кои им 
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помагаат на трети лица да обезбедат 

гуми, внатрешни гуми, гасеници за возила; 

шари за возила, шари за репарација на 

гуми, бандажи, оски за тркала,  капаци за 

оски за тркала, материјали за поправка на 

гуми и внатрешни гуми и делови и 

делчиња за моторни возила; електронски 

услуги за набавка кои им помагаат на 

трети лица да обезбедат гуми, внатрешни 

гуми, гасеници за возила; шари за возила, 

шари за репарација на гуми, бандажи, оски 

за тркала,  капаци за оски за тркала, 

материјали за поправка на гуми и 

внатрешни гуми и делови и делчиња за 

моторни возила; услуги на продажба на 

големо и мало поврзани со гуми, 

внатрешни гуми, гасеници за возила; шари 

за возила, шари за репарација на гуми, 

бандажи, оски за тркала,  капаци за оски 

за тркала, материјали за поправка на гуми 

и внатрешни гуми и делови и делчиња за 

моторни возила; здружување за корист на 

други на различни производи (исклучувајќи 

нивен транспорт), имено, внатрешни гуми, 

гасеници за возила; шари за возила, шари 

за репарација на гуми, бандажи, оски за 

тркала,  капаци за оски за тркала, 

материјали за поправка на гуми и 

внатрешни гуми и/или делови и делчиња 

за моторни возила кои се наоѓаат во 

малопродажба, големопродажни објекти, 

преку веб страници или програми за 

телевизиска продажба; бизнис 

консултации и советување поврзани со 

гуми, гасеници за возила; шари за возила, 

шари за репарација на гуми, бандажи, оски 

за тркала,  капаци за оски за тркала, 

материјали за поправка на гуми и 

внатрешни гуми и делови и делчиња за 

моторни возила; услуги на малопродажни 

продавници за гуми; услуги за 

малопродажба на гуми; информации 

пласирани на Интернет кои се однесуваат 

на погоре споменатото; консултации и 

информации поврзани со 

погореспоменатите услуги; обезбедување 

на погореспоменатите услуги преку 

употреба на Интернет и други мрежи за 

електронска комуникација; комерцијални 

услуги поврзани со гуми, комерцијални 

услуги за репарирање поврзани со гуми, 

менаџмент услуги поврзани со гуми, 

бизнис менаџмент, бизнис 

администрација, рекламирање, 

канцелариски работи, консултации, помош 

при комерцијален или индустриски 

менаџмент, помош при комерцијален или 

индустриски менаџмент поврзан со гуми, 

прикажување на производи, промоција на 

продажба, набавни услуги за други  

кл. 37  услуги за одржување и поправка на 

возила; услуги за поправка на гуми; 

репарирање на гуми; монтажа на гуми; 

консултации, совети и обезбедување 

информации поврзани со поправка, 

структура, репарирање, состав, 

одржување, монтирање и поставување на 

гуми, гасеници за возила, шари за возила, 

шари за репарација на гуми, бандажи, оски 

за тркала, капаци за оски за тркала; 

консултации, совети и обезбедување 

информации поврзани со поправка и 

репарација на гуми и внатрешни гуми со 

користење на репарирачки материјали за 

гуми и внатрешни гуми; обезбедување на 

погореспоменатите услуги преку 

интерактивна датабаза, Интернет и мрежи 

за електронска комуникација; консултации, 

информативни и советодавни услуги кои 

се однесуваат или се поврзани со 

погоренаведените услуги; информации 

обезбедени на Интернет или други мрежи 

за електронска комуникација поврзани со 

погоренаведените услуги; технички услуги 

поврзани со гуми, технички услуги за 

репарирање поврзани со гуми, услуги за 
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поправка, услуги за монтажа, услуги за 

одржување, техничка помош, инсталации 

на машинерија, одржување на возила, 

одржување на моторни возила, поправка 

на моторни возила, станици за сервис на 

возила, вулканизација на гуми  

 

(111)  21969  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/287 (220)  10/04/2013 

(181)  10/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(300)  85/750,577  10/10/2012  US 

(732)  Budget Rent A Car System, Inc. 

6 Sylvan Way, Parsippany, NEW JERSEY 

07054, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  електрични и научни апарати; 

компјутерски софтвер за употреба во 

бироа за изнајмување на возила, кој служи 

за евиденција на резервациите и на 

возилата, како и за одржување на 

податоците кои се однесуваат на 

возилата, клиентите и закупнините; 

компјутерски софтвер за евиденција на 

изнајмените возила, наснимен; софтвер 

кој може да се преземе од мрежа во вид 

на мобилна апликација за изнајмување на 

возила или услуги за закупнини; систем за 

глобално позиционирање (GPS); 

интерактивни компјутерски киосци 

опремени со компјутери, компјутерски 

хардвер, компјутерска периферија и 

компјутерски оперативен софтвер, 

наменети за употреба во областа на 

изнајмувањето на возила или услугите за 

закупнини; апарати за навигација на 

возила; сателитски радиоприемници; 

хардвер за телекомуникации и мрежно 

пренесување на податоци, имено, уреди 

за пренос и изнесување на глас, податоци 

и видео комуникации преку 

инфраструктура од мноштво на мрежи и со 

примена на протоколи за комуникација  

кл. 12  возила; автомобили; автобуси на 

моторен погон; автобуси и нивни 

структурни делови; рамки за регистарски 

таблички; моторни возила, имено, 

автомобили, камиони, комбиња, услужни 

возила за спортски терени и нивни 

структурни делови; приклучни возила  

кл. 16  производи од хартија и печатени 

работи; брошури во областа на 

патувањето, изнајмување на возила, 

транспорт; календари; списанија кои се 

однесуваат на патување; пенкала; 

туристички брошури; прирачници-водичи 

за патување; карти; печатени обрасци; 

печатени работи, имено, хартиени знаци, 

книги, прирачници, програми, билтени, 

информациски карти и брошури во 

областа на патувањето, изнајмувањето на 

возила и транспортот  

кл. 35  услуги за рекламирање и деловно 

работење; деловно управување во 

областа на транспортот и испораката; 

услуги за лојалност на корисниците и 

услуги за клуб на корисници, за 

комерцијални, промотивни и/или рекламни 

цели; понуда за поддршка за деловен 

менаџмент во областа на формирањето 

и/или функционирањето на фирми за 

изнајмување и закуп на возила; "он-лајн" 

малопродажни услуги кои се однесуваат 

на моторни возила; воведување програми 

за доделување на стимул за клиентите, 

преку издавање и обработка на поени за 

лојалност за "он-лајн" купување на 

производи и услуги што ги нуди 

компанијата; воведување програми за 

доделување на стимул за клиентите, преку 
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издавање и обработка на купони за 

лојалност за честа употреба за субјектите 

учесници; воведување на договори за 

управување со возилата во јавниот сектор; 

обезбедување на транспортна 

документација за други лица; услуги за 

управување во областа на транспортот, 

имено, планирање и координирање на 

превоз на патници за други лица  

кл. 36  финансиски услуги; обезбедување 

ваучери за плаќање на трошоците за 

превоз.  

кл. 37  услуги за поправка; услуги за итна 

помош на патишта, имено, примање 

повици за помош на патишта, менување 

на дупната гума, итно дотур на гориво и 

активирање на возилото со премостување 

на акумулаторот (со штипки)  

кл. 39  услуги за транспорт и складирање; 

организирање патувања; автобуски 

превоз; изнајмување автомобили; превоз 

со автомобили; возачки услуги; 

координирање на организацијата на 

поединечни и групни патувања; услуги за 

итна помош на патишта, имено, влечење, 

услуги за испорака на дигалки (со 

преносен систем) и на алатки; 

изнајмување патнички возила; 

изнајмување автомобили; изнајмување 

камиони; изнајмување возила; услуги за 

резервација и чекирање за превоз; "он-

лајн" услуги за резервации за превоз; 

превоз на патници; обезбедување на 

патнички информации преку компјутерска 

датотека достапна "он-лајн"; 

обезбедување на патнички информации; 

резервации за изнајмување на возила; 

изнајмување на подвижни комбиња; 

изнајмување на GPS опрема за 

навигација; изнајмување камиони; 

изнајмување возила; превоз на патници; 

консултантски услуги за транспорт; 

информации за превоз; услуги на 

туристичка агенција, имено, вршење 

резервации и чекирање за превоз; услуги 

за резервации за превоз; патнички 

здруженија; планирање на патувања; 

услуги за управување на возила  

кл. 41  образование и забава; услуги за 

членство во клубови  

кл. 42  компјутерски и научни; воведување 

на "веб сајт" технологија која им 

овозможува на корисниците да извршат 

резервација за патување  

 

(111)  21971  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/289 (220)  10/04/2013 

(181)  10/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(300)  85/842894  06/02/2013  US 

(732)  Budget Rent A Car System, Inc. 

6 Sylvan Way, Parsippany, NEW JERSEY 

07054, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

BUDGET 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  електрични и научни апарати; 

компјутерски софтвер за употреба во 

бироа за изнајмување на возила, кој служи 

за евиденција на резервациите и на 

возилата, како и за одржување на 

податоците кои се однесуваат на 

возилата, клиентите и закупнините; 

компјутерски софтвер за евиденција на 

изнајмените возила, наснимен; софтвер 

кој може да се преземе од мрежа во вид 

на мобилна апликација за изнајмување на 

возила или услуги за закупнини; систем за 

глобално позиционирање (GPS); 

интерактивни компјутерски киосци 

опремени со компјутери, компјутерски 

хардвер, компјутерска периферија и 
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компјутерски оперативен софтвер, 

наменети за употреба во областа на 

изнајмувањето на возила или услугите за 

закупнини; апарати за навигација на 

возила  

кл. 12  возила; автомобили; моторни 

возила, имено, автомобили, камиони, 

комбиња, услужни возила за спортски 

терени  

кл. 16  производи од хартија и печатени 

работи; брошури во областа на 

патувањето, изнајмување на возила, 

транспорт; календари; списанија кои се 

однесуваат на патување; пенкала; карти; 

билтени  

кл. 35  услуги за рекламирање и деловно 

работење; услуги за лојалност на 

корисниците и услуги за клуб на 

корисници, за комерцијални, промотивни 

и/или рекламни цели; понуда за поддршка 

за деловен менаџмент во областа на 

формирањето и/или функционирањето на 

фирми за изнајмување и закуп на возила; 

"он-лајн" малопродажни услуги кои се 

однесуваат на моторни возила; 

воведување програми за доделување на 

стимул за клиентите, преку издавање и 

обработка на поени за лојалност за "он-

лајн" купување на производи и услуги што 

ги нуди компанијата; воведување програми 

за доделување на стимул за клиентите, 

преку издавање и обработка на купони за 

лојалност за честа употреба за субјектите 

учесници; обезбедување на транспортна 

документација за други лица; услуги за 

малопродажба во областа на моторните 

возила  

кл. 36  финансиски услуги; обезбедување 

ваучери за плаќање на трошоците за 

превоз; услуги за осигурување, имено, 

услуги за заложно осигурување на 

моторни возила  

кл. 37  услуги за поправка; услуги за итна 

помош на патишта, имено, примање 

повици за помош на патишта, менување 

на дупната гума, итно дотур на гориво и 

активирање на возилото со премостување 

на акумулаторот (со штипки)  

кл. 39  услуги за транспорт и складирање; 

организирање патувања; автобуски 

превоз; изнајмување автомобили; превоз 

со автомобили; координирање на 

организацијата на поединечни и групни 

патувања; услуги за итна помош на 

патишта, имено, влечење, услуги за 

испорака на дигалки (со преносен систем) 

и на алатки; изнајмување патнички возила; 

изнајмување автомобили; изнајмување 

камиони; изнајмување возила; услуги за 

резервација и чекирање за превоз; "он-

лајн" услуги за резервации за превоз; 

обезбедување на патнички информации; 

резервации за изнајмување на возила; 

изнајмување на подвижни комбиња; 

изнајмување на GPS опрема за 

навигација; изнајмување камиони; 

изнајмување возила; превоз на патници; 

консултантски услуги за транспорт; 

информации за превоз; услуги на 

туристичка агенција, имено, вршење 

резервации и чекирање за превоз; услуги 

за резервации за превоз; планирање на 

патувања  

кл. 41  образование и забава; услуги за 

членство во клубови  

кл. 42  компјутерски и научни; воведување 

на "веб сајт" технологија која им 

овозможува на корисниците да извршат 

резервација за патување  

 

(111)  21986  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/291 (220)  10/04/2013 

(181)  10/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed 

Affini S.p.A. (joint stock company 
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Via Pozzone, 5, 20121 MILANO (MI), IT 

(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)  сите нијанси на сива; жолта; бела; 

небесно сина; сина; црвена; кафена; 

розева;  зелена; црна, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  материјали за цртање, особено бои, 

флуоросцентни бои, темперни бои, 

фирнајз и лак за уметност  

кл. 16  моливи, држачи за графитни 

моливи, пенкала, пенкала со сонтетички 

врв, фломастери, маркери, мастилни 

пенкала, креони, креони од восок и 

маслени креони, графитни моливи и 

моливи во боја, пенкала со влакнест врв, 

гуми, маслени бои и водени бои, 

канцелариски материјал, материјал за 

уметничко сликање и цртање, восок, 

пластелин, глина, глина во боја, мастила 

за гравирање, печатарски букви, црни 

табли за пишување и табли за цртање  

кл. 28  игри и грачки  

 

(111)  22025  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/292 (220)  10/04/2013 

(181)  10/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(300)  011690955  26/03/2013  EM 

(732)  COLGATE - PALMOLIVE COMPANY 

300 Park Avenue NEW YORK, N.Y. 10022, 

US 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

PALMOLIVE 

MEDITERRANEAN MOMENTS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување; сапуни, 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите; абразивнa 

хартија; Абразиви; Лепила за ставање 

лажни трепки; Лепила за прицврстување 

перики; Лепила за козметичка употреба; 

Лосиони што се користат по бричење; 

Препарати за освежување воздух; 

Бадемово млеко  за козметички цели; 

Бадемово масло; Бадемов сапун; 

Препарати од Алое Вера за козметичка 

употреба; Камена стипса [антисептик]; 

Килибар [парфем]; Амонијак [испарливи 

алкали] [детергент]; Сапуни против 

потење; Антиперспиранти [прибор за 

лична хигиена]; Средства за 

неутрализација на статичкиот 

еликтрицитет што се користат во 

домаќинството; Aромати [есенцијални 

масла]; Антисептици за козметичка 

употреба; Бадиан суштина; Балзами што 

не се користат за медицинска употреба; 

Основи за цветни парфеми, Соли за 

бањање што не се за медицинска 

употреба; Боја за бради; Маски за 

убавина; Масло од бергамот; Средства за 

белење [избелувачи] за козметичка 

употреба; Соли за белење; Сода за 

белење; Спрејови за освежување на 
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здивот; Ленти за освежување на здивот; 

Ароми за торти [есенцијални масла]; Торти 

од сапун; Воздух во лимени садови под 

притисок за чистење и бришење прав; 

Карбиди на метали [абразиви]; Креда за 

чистење; Производи за чистење; Млеко за 

чистење за тоалетна употреба; Облека 

импрегнирана со детергент за чистење; 

Восок за чевли; Хемикалии за 

осветлување на бои за употреба во 

домаќинството [перење]; Производи за 

отсранување на боја; колоранти за 

тоалетна употреба; Корунд [абразив]; 

Козметички креми; Козметички бои; 

Козметички четки; Козметички моливи; 

Козметички препарати за бањи; 

Козметички препарати за трепки; 

Козметички производи за нега на кожата; 

Козметички производи за слабеење; 

Козметика; Козметика за животни; 

Стапчиња обложени со памук за 

козметички цели; Памукчиња за 

козметичка употреба; Декоративни 

отстранувачи за козметичка употреба; 

Одмастувачи што не се користат во текот 

на процесот на производство; Гелови за 

белење на забите; Паста за заби; 

Средства за полирање на заби; 

Дезодорантни сапуни; Дезодоранси за 

човечките суштества или за животни; 

Дезодоранси за домашни миленици; 

Депилатори; Восок за депилација; 

Детергенти што не се користат во 

процесите на производство и што не се за 

медицинска употреба; Diamantine 

[абразиви]; Сапуни за дезинфекција; 

Производи за туширање за лични хигиена 

или за дезодорантна употреба [косметички 

производи]; Производи за хемиско 

чистење; Шампони за суво миење; 

Средства за сушење за машини за миење 

садови; Тоалетни води; Кварц; Шмиргла; 

Хартија за брусење; Есенцијални масла од 

кедрово дрво; Есенцијални масла од 

цутрон; Есенцијални масла од лимон; 

Eтерични есенции; Етерични масла; 

Екстракти од цвеќиња [парфеми]; 

Козметика за веѓи, Моливи за веѓи; 

Средства за онекнување при перење; 

Лажни трепки; Лажни нокти; Ароми за 

пијалаци [есенцијални масла]; Восок за 

подови; Отстранувачи на восок за подови 

[производи за триење]; Производи за кади 

[парфеми]; Производи за освежување; 

Gaultheria масло; Гераниол; Крпи за 

чистење стакло; Масти за козметичка 

употреба; Производи за иситнување; Боја 

за коса; Лосиони за коса, Спреј за коса; 

Происзводи за виткање коса; 

Хелиотропин; К'на [козметичка боја], 

Водороден пероксид за козметичка 

употреба; Темјан; Ionone [парфимерија]; 

Масло од јасмин; Вода пепелница за 

перење со сода; Страк кинески темјан; 

Производи за отстранување на лак; 

Белило за перење; Плавила за перење 

алишта; Сјај за алишта; Производи за 

перење; Производи за киснење на алишта; 

Производи за штиркање алишта; Восок за 

перење; Масло од лаванда; Вода од 

лаванда; Производи за белење кожа; 

Производи за заштита на кожа [политури]; 

Сјаеви за усни; Кармини; Лосиони за 

козметичка употреба; Шминка; Шминка во 

прав; Производи за шминкање; Производи 

за отстранување на шминка; Маскара; 

Гелови за масажа што не се за 

медицинска употреба; Медикаментозен 

сапун; Есенција од нане [есенцијални 

масла]; Нане за парфимерии; Раствори за 

дезинфекција на устата што не за 

медицинска употреба; Мошус 

[парфимерија]; Восок за мустаќи; Лепенки 

за украсување нокти; Производи за нега на 

нокти; Лак; Неутрализатори за постојано 

виткање; Течности против лизгање на 
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подови; Восок против лизгање на подови; 

Масло од терпентин за одмастување; 

Масла за чистење; Масла за козметичка 

употреба; Масла за парфеми и мириси; 

Масла за тоалетна употреба; Производи 

за отстранување на бои; Пасти за ремени 

за острење бричеви; Парфимерија; 

Парфеми; Вазелин за козметичка 

употреба; Политура за мебел и подови; 

Креми за полирање; Хартија за полирање; 

Производи за полирање; Црвило за сјај; 

Камен за полирање; Восок за полирање; 

Креми за козметичка употреба; Potpourris 

[мириси]; Производи за чистење вилици; 

Производи за чистење одводни цевки; 

Производи што им даваат сјај на 

листовите на растенијата; Камен од пемза; 

Quillaia (кора за миење); Масло од рози; 

Препарати за отстранување 'рѓа; Кесички 

за парфимирање постeлнина; Сафрол; 

Песочен фабрикат; Хартија за стружење; 

Препарати за отстранување каменец за 

употреба во домаќинството; Миризлива 

вода; Миризливо дрво; Раствори за 

триење; Шампони; Шампони за домашни 

миленици; Препарати за бричење; Сапун 

за бричење; Камења за бричење 

[антисептици]; Производи за постигнување 

сјај [политури]; Крем за чевли; Сјај за 

чевли, Восок за чевли; Восок за чевлари; 

Силиконски карбид [абразиви]; позадинава 

Креми за белење на кожата; Производи за 

измазнување [штиркање]; Камен за 

мазнење; Сапун; Сапун за осветлување на 

текстил; Сапун против потење на нозе; 

Сода; Отстранувач на дамки; Скробен сјај 

за перење алишта; Производи за сончање 

[козметички производи]; Препарати за 

сончање; Кројачки восок; Пудра во прав, 

за тоалетна употреба; Терпени 

[есенцијални масла]; Ткаенини 

импрегнирани со козметички лосиони; 

Тоалетна вода; Козметички производи; 

Триполски камен за полирање; Терпентин, 

за одмастување, Препарати за 

отастранување на лак; Вулканската пепел 

за чистење; Производи за шистење 

тапети; Сода бикарбона, за чистење; 

Восоци за кожа; Избелувачи; Средства за 

чистење шофершајбни  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететска храна и 

супстанции прилагодени за медицинска 

или за ветеринарна употреба, храна за 

бебиња; Диететски додатоци за луѓето и 

животните; Фластери, материјали за 

преврзување; Материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; Дезинфекциони 

средства; Препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди; 

Апсорбирачки памук; Акарициди; Ацетати 

за фармацевтска употреба; Киселини за 

фармацевтска употреба; Аконитин; 

Лепливи ленти за медицинска употреба; 

Лепливи фластери; Лепила за протези; 

Адитиви за медицинска употреба; 

Производи за освежување воздухот; 

Производи за прочистување на воздухот; 

Албумински додатоци во исхраната; 

Aлбумински прехранбени производи за 

медицинска употреба; Aлбумински 

производи за медицинска употреба; 

Алкохол за фармацевтска употреба; 

Алдехиди за фармацевтска употреба; 

Aлгициди; Алгинатски додатоци во 

исхраната; Aлгинати за фармацевтска 

употреба; Алкални јодиди за 

фармацевтска употреба; Алкалоиди за 

медицинска употреба; Легури од 

скапоцени метали за стоматолошка 

употреба; Производи од Алое Вера за 

фармацевтска употреба; Алуминиум 

ацетат за фармацевтска употреба; Амино 

киселини за медицинска употреба; Амино 

киселини за ветеринарни цели; 
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Aнестетици; Аналгетици; Кора од 

Angostura за медицинска употреба; 

Средства за миење животни; 

Антиревматски белегзии; Антиревматски 

прстени; Производи против урина; 

Антибиотици; Антикриптограмски 

препарати; Антиоксидантни апчиња; 

Антипаразитски околувратници за 

животни; Антипаразитарниот производи; 

Антисептичен памук; Антисептици; Апчиња 

за потиснување на апетит; Апчиња за 

потиснување на апетит за медицинска 

употреба; Препарати за главоболка; 

Асептичен памук; Чај против астма; 

Пелена-панталони за бебиња; Бебешки 

влошки [пелени]; Бактериски отрови; 

Бактериски подготовките за медицинска и 

ветеринарна употреба; Бактериолошки 

култури; Бактериолошки подготовки за 

медицинска и ветеринарна употреба; 

Балзами за медицинска употреба; 

Балзамски препарати за медицинска 

употреба; Завои за преврзување, Кора за 

фармацевтска употреба; Бањи 

(терапевтски рпепарати за бањи); Бањи 

(соли за бањи за медицинска употреба); 

Појаси за хигиенски влошки [крпи]; Сода 

бикарбона за фармацевтска употреба; 

Биоцидите; Биолошки препарати за 

медицинска употреба; Биолошки 

препарати за ветеринарни цели; Биолошки 

ткивни култури за медицинска употреба; 

Биолошки ткивни култури за ветеринарни 

цели; Подготовки од бизмут за 

фармацевтска употреба, Бизмут субнитрат 

за фармацевтска употреба; Крв за 

медицинска употреба; Крвна плазма, 

Коскен цемент за хируршки и ортопедски 

цели; Гривни за медицинска употреба; 

Влошки за дојки; Бром за фармацевтска 

употреба; Бронходилататорни препарати; 

Влошки за болни меури на нозете; Нус-

производи од преработка на житарки за 

диететска или медицинска употреба; 

Капсули за фармацевтска употреба; 

Медицинска подготовка за голтање која се 

состои најчесто од паста од оризово 

брашно со додаден лек за фармацевтска 

употреба; освежувачи на здив за 

фармацевтска употреба; Каломел; 

Камфор за медицинска употреба; Масло 

од камфор за медицинска употреба; 

Бонбони за медицинска употреба; 

Бонбони, медикаментозни; Капсули за 

лекови; Карболинеум [парастицид]; Казеин 

додатоци во исхраната; Рицинусово масло 

за медицинска употреба; Срества за 

миење на говеда; Каустични моливи; 

Каустични средсва за фармацевтска 

употреба; Кедрово дрво за одбивање 

инсекти; Целилосни естери за 

фармацевтска употреба; Целулозни етери 

за фармацевтска употреба, Цемент за 

животински копита; Јаглен за 

фармацевтска употреба; Хемиски 

проводници за електрокардиограмски 

електроди; Хемиски контрацептиви; 

Хемиски препарати за медицинска 

употреба; Хемиски препарати за 

фармацевтска употреба, Хемиски 

препарати за дијагностицирање на 

бременоста; Хемиски препарати за 

лекување филоксера; Хемиски препарати 

за ветеринарни цели; Хемиски препарати 

за лекување на мувла; Хемиски препарати 

за третирање на гар на пченица; Хемиски 

реагенси за медицински или ветеринарна 

намена; Хемиско-фармацевтски 

препарати; Гума за џвакање за 

медицинска употреба; Производи за 

измрзнатини; Кинолин за медицинска 

употреба; Хлороформ; Колани за 

медицинска употреба; Кокаин; Код масло 

од црн дроб; Колодион за фармацевтска 

употреба; Колириум; облоги; Кондуранго 

кора за медицинска употреба; Препарати 
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за чистење контактни леќи; Спрејови за 

ладење за медицинска употреба; Лекови 

за плускавци; Прстени за плускавци на 

стапалата; Памук за медицинска употреба; 

Крем за забен камен за фармацевтска 

употреба; Креозот за фармацевтска 

употреба, Кротон кора; Култури на 

микроорганизми за медицинска и 

ветеринарна употреба; Curare; Decoctions 

за фармацевтска употреба; Стоматолошки 

абразиви, Стоматолошки амалгами; 

Стоматолошки амалгами од злато; 

Стоматолошки цементи, Стоматолошки 

материјали за отпечатоци; Стоматолошки 

лак; Стоматолошки мастикс; Дезодоранси 

за облека и текстил; Дезодоранси, што не 

се за човекот или на животните; 

Депуративи; Детергенти за медицинска 

употреба; Дијабетски леб прилагоден за 

медицинска употреба; Дијагностички 

препарати за медицинска употреба; 

Пелени за домашни миленици; Дијастаза 

за медицинска употреба; Диетални влакна; 

Диететски додатоци за животни; Диететско 

пијалаци прилагодени за медицинска 

употреба; Диететска храна прилагодени за 

медицинска употреба; Диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба; Дигестиви за фармацевтска 

употреба; Дигиталин; Копра масло за 

медицинска употреба; Средства за 

дезинфекција за хемиски тоалети; 

Средства за дезинфекција од хигиенски 

причини; Лосиони за кучиња; Средства за 

миење кучиња; Препарати за туширање за 

медицинска употреба; Преврски, 

медицински; Лекови за медицинска 

употреба; Еликсири [фармацевтски 

препарати]; Ензимски додатоци во 

исхраната; Ензимски препарати за 

медицинска употреба; Ензимски препарати 

за ветеринарна употреба; Ензими за 

медицинска употреба; Ензими за 

ветеринарна употреба; Рокче за 

фармацевтска употреба; Естри за 

фармацевтска употреба; Етери за 

фармацевтска употреба; Еукалиптол за 

фармацевтска употреба, Еукалиптус за 

фармацевтска употреба; Евакуанти; 

Екстракти на хмељ за фармацевтска 

употреба; Вода за очи; Очни преврски за 

медицинска употреба; Лекови против 

треска; Анасон за медицинска употреба; 

Ферменти за фармацевтска употреба; 

Кутии за прва помош, исполнети; Оброк од 

риба за фармацевтска употреба; Цвеќе од 

сулфур за фармацевтска употреба; 

Хартија за фаќање муви; Препарати за 

уништување муви; Лепила за фаќање 

муви; Храна за бебиња; Форм алдехид за 

фармацевтска употреба; Мелеми за 

лекување смрзнатини за фармацевтска 

употреба; Фумицирани стапчиња; 

Препарати за дезинсекција за медицинска 

употреба; Фунгициди; Танинска киселина 

за фармацевтска употреба; Смола 

(Gamboge) за медицинска употреба; 

Гасови за медицинска употреба; Газа за 

завои; Желатин за медицинска употреба; 

Горчина за фармацевтска употреба; 

Гермициди; Гликоза додатоци во 

исхраната; Гликоза за медицинска 

употреба; Глицерин за медицинска 

употреба; Глицерофосфати; Масти за 

медицинска употреба; Масти за 

ветеринарни цели; Гваикол за 

фармацевтска употреба, Гуми за џвакање 

за медицинска употреба; Гурјун [gurjon, 

gurjan] балзам за медицинска употреба; 

Моливи за главоболка; Хематоген; 

Хемоглобинот, Препарати за хемороиди; 

Хемостатски моливи; Билни чаеви за 

медицинска употреба; Хербициди; 

Хормоните за медицинска употреба; 

Хидрастин; Хидрастинин; Хидриран 

хлорал за фармацевтска употреба; 
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Водороден пероксид за медицинска 

употреба; Темјан за уништување инсекти; 

Средство за уништување инсекти; 

Инсектициди; Јодиди за фармацевтска 

употреба; Јод за фармацевтска употреба; 

Јодоформ; Ирска мов за медицинска 

употреба; Изотопи за медицинска 

употреба; Јалап; Хинап, медикаментозен; 

Млечно брашно за бебиња; Лактоза за 

фармацевтска употреба; Препарати за 

уништување ларви; Лаксативи; Оловна 

вода; Лецитин додатоци во исхраната; 

Лецитин за медицинска употреба; 

Пијавици за медицинска употреба; Течни 

масти; Диететски додатоци со ленено 

семе, Ленено семе за фармацевтска 

употреба; Оброк со ленено семе за 

фармацевтска употреба; Додатоци во 

исхраната со ленено масло; Тупфер (за 

преврска) за медицинска употреба; Сладок 

корен за фармацевтска употреба; Лосиони 

за фармацевтска употреба; Лосиони за 

ветеринарна намена; Таблетки за 

фармацевтска употреба; Лупулин за 

фармацевтска употреба; Магнезија за 

фармацевтска употреба; слад за 

фармацевтска употреба; Млеко и пијалаци 

од малт за медицинска употреба; 

Ризофора кора за фармацевтска 

употреба; Оброк за фармацевтска 

употреба; Препарати за слабеење  за 

медицинска употреба; Медицински 

алкохол; Медицински пијалаци; 

Медицински препарати за раст на косата; 

Лековити билки; Медицински инфузии, 

Медицинска кал; Медицински масла; 

Медицински корени; Медицински чаеви; 

Преносливи медицински кутии; Лекови за 

ублажување на запек; Лекови за 

стоматолошка употреба; Лекови за 

човечка употреба; Лекови за ветеринарна 

намена; Мелиса вода за фармацевтска 

употреба; Ментол; Живина маст; Млечни 

ферменти за фармацевтска употреба; 

Млеко од бадеми за фармацевтска 

употреба; Млечна маст; Минерални 

додатоци на храната; Соли на минерална 

вода; Минерални води за медицинска 

употреба; Нане за фармацевтска 

употреба; Калапи восок за стоматолозите; 

Молескин за медицинска употреба; 

Хартија против молци; Препарати за 

уништување молци; Вода за измивање 

уста за медицинска употреба; Кал за 

бањи; Топли облоги за фармацевтска 

употреба, Масло од сенф за медицинска 

употреба; Топли облоги; Myrobalan кора за 

фармацевтска употреба, Влошки за 

собирање урина; Наркотици; Нервини; 

Додатоци во исхраната; Нутритивни 

супстанции за микроорганизми; Масло од 

терпентин за фармацевтска употреба; 

Масти за фармацевтска употреба; 

Опијати; Опиум; Оподелдок; 

Оротерапевтски препарати; Кислородни 

бањи; Кислород за медицинска употреба; 

Влошки за панталони за собирање урина; 

Облоги на облека [санитарни]; Хартија за 

топли обологи; Паразитициди; Бисер во 

прав за медицинска употреба; Лен за 

фармацевтска употреба; Пепсини за 

фармацевтска употреба; Пептони за 

фармацевтска употреба; Сексуални 

лубриканти за лична употреба; Пестициди; 

Вазелин за медицинска употреба; 

Фармацевтски препарати; Фармацевтски 

препарати за нега и заштита на кожа; 

Фармацевтски препарати за лекување на 

првут; Фенол за фармацевтска употреба; 

Фосфати за фармацевтска употреба; 

Отрови; Додатоци во исхраната со полен; 

Помади за медицинска употреба; 

Порцелан за забни протези, Калиумови 

соли за медицинска употреба; Катаплазми; 

Прашак од кантаридин; Подготовките за 

груби раце; Подготовките за уништување 
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на сува изгниена габа; Препарати за 

уништување на глувци; Препарати за 

уништување на штетни животни; 

Подготовки за намалување на сексуалната 

активност; Препарати за лекување на 

изгореници; Подготовки од вар за 

фармацевтска употреба; Подготовките на 

елементи во трагови за човечка и 

животинска употреба; Подготовки за 

олеснување при ваѓање заби; Додатоци во 

исхраната од прополис; Прополис за 

фармацевтска употреба; Протеини - 

додатоци во исхраната; Протеини - 

додатоци за животни; Пиретрим прав; 

Quassia за медицинска употреба; 

Куевбрако за медицинска употреба; Кинин 

за медицинска употреба; Радиоактивни 

материи за медицинска употреба; 

Радиолошки контрасни супстанции за 

медицинска употреба; Радиум за 

медицинска употреба; Отров за глувци; 

Реагенс хартија за медицинска или 

ветеринарна намена; Лекови против 

потење на нозе, Лекови против потење; 

Средства за уништување инсекти за 

кучиња; Рамен корен за фармацевтска 

употреба; Додатоци во исхраната со млеч; 

Млеч за фармацевтска употреба; Гума за 

стоматолошка употреба; Соли за 

медицинска употреба; Соли за бањи со 

минерална вода; Санитарни влошки; 

Санитарни панталони; Санитарни 

тампони, влошки; Сарсапарила за 

медицинска употреба; Скапулар за 

хируршки цели; Морска вода за 

медицински бањи; Седативи; Семе за 

вештачко осеменување; Серотерапевтски 

лекови; Серуми; Сикативи [агенси за 

сушење] за медицинска употреба; Апчиња 

за слабеење; Препарати за третирање на 

млитавост; Миризливи соли; Билки за 

пушење за медицинска употреба; 

Натриумови соли за медицинска употреба; 

Препарати за стерилизирање на почвата; 

Раствори за контактни леќи; Растворувачи 

за отстранување на лепливи малтер; 

Средства за успивање; Скроб за диететска 

или фармацевтска употреба; Матични 

клетки за медицинска употреба; Матични 

клетки за ветеринарни цели; Препарати за 

стерилизирање; Стероиди; Леплив 

ликорис за фармацевтска употреба; 

Стрихнин, Стоса препарати; Шеќер за 

медицинска употреба; Сулфонамиди 

[лекови]; Сулфурни стапчиња 

[дезинфициенси]; Лекови за сончеви 

изгореници; Подготовките за 

фармацевтска употреба за сончеви 

изгореници; Супозитории; Хируршки 

преврски; Хируршки импланти [живи 

ткива]; Хируршки ткива; Сирупи за 

фармацевтска употреба; Апчиња за 

самопотемнување; Винска киселина за 

фармацевтска употреба; Материјал за 

пополнување; Терапевтски подготовките 

за бања; Термална вода; Тимол за 

фармацевтска употреба; Тинктурата од 

јод; Тинктури за медицинска употреба; 

Ткаенини импрегнирани со фармацевтски 

лосиони; Тутунски екстракти 

[инсектициди]; Тутун без цигари за 

медицинска употреба; Тоници [лекови]; 

Терпентин за фармацевтска употреба; 

Вакцини; Средства за вагинални 

измивања; Вермифуги (лекови против 

глисти); Препарати за уништување 

штетници; Весиканти; Ветеринарни 

препарати, Хемикалии за лекување на 

бослети во лозарството лозарство; 

витамински препарати; Сунѓери за рани; 

вата за медицинска употреба; Моливи за 

брадавици; Житни микроби  како додатоци 

во исхраната; Квасец како додаток во 

исхраната; Квасец за фармацевтска 

употреба  
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(111)  21964  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/294 (220)  11/04/2013 

(181)  11/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

MOMMOX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  21965  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/295 (220)  11/04/2013 

(181)  11/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

NASOMETIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  22002  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/297 (220)  12/04/2013 

(181)  12/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  SHULTON, INC. 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

DANGER ZONE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  антиперспиранти, лични деодоранси, 

средства за миење на телото, препарати 

за бричење, и миризливи спрееви за тело  

 

(111)  22003  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/298 (220)  12/04/2013 

(181)  12/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  SHULTON, INC. 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

LIONPRIDE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  антиперспиранти и деодоранси, 

препарати за нега на косата, не-

медицински препарати за нега на кожата, 

препарати за бричење, мириси, средство 

за миење на телото, тврд сапун, и гел за 

туширање  

 

(111)  22004  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/299 (220)  12/04/2013 

(181)  12/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  SHULTON, INC. 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

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

(540)  

 

BEARGLOVE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  антиперспиранти и деодоранси, 

препарати за нега на косата, не-

медицински препарати за нега на кожата, 

препарати за бричење, мириси, средство 

за миење на телото, тврд сапун, и гел за 

туширање  

 

(111)  21972  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/300 (220)  12/04/2013 

(181)  12/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  GM KOREA COMPANY, a company 

organized and existing under the lawa of 

the Republic of Korea 

199-1 Cheongcheon-2 Dong, Bupyung-Gu, 

Incheon, KR 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

GENTRA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(111)  21980  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/302 (220)  12/04/2013 

(181)  12/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  SHIMANO INC. A corporation, 

organized and existing under the laws of 

Japan, Manufacturers and Merchants, of 

3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai City, 

Osaka, , JP 

(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)  

 

SHIMANO 105 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  електрични велосипеди, 

велосипеди, делови и опрема за 

велосипеди и електрични велосипеди, 

имено: главчини, внатрешни главчини на 

менувачот, главчини на динамо за 

велосипеди, главчини за брзо отпуштање 

на полугите на менувачот, отпусни полуги 

на менувач, полуги за менување брзини, 

предни преносни механизми, задни 

преносни механизми, водилки за ланци, 

помошни запчаници за менување брзини 

(насочувачи на ланец), запчаници, дигалки 

за велосипеди, ланци за велосипеди, 

сајли, курбли за велосипеди, комплет 

курбли за велосипеди, предни ланчаници 

за тркала, педали за велосипеди, 

клипсери (корпици за стапала), полуги на 

сопирачки, предни сопирачки, задни 

сопирачки, сајли за сопирачки, папучи на 

сопирачки, обрачи, ротори на сопирачки, 

плочки на сопирачки, тркала, синџири за 

сопирање, клипови за сопирање, долни 

спони, носачи за седиште, механизми за 

брзо отпуштање на носач на седиште, 

главни делови за склопување на рамка на 

вилушки, амортизери, управувачи, дршка 

на управувачот, рачки на управувачот, 

краеви на дршки на управувач, упоришта 

на седишта, седишта, преносни механизми 

со кои управува компјутер, покажувачи на 

позиција на брзина на велосипед  

 

(111)  21982  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/303 (220)  12/04/2013 
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(181)  12/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  SHIMANO INC. A corporation, 

organized and existing under the laws of 

Japan, Manufacturers and Merchants, of 

3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai City, 

Osaka, , JP 

(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)  

 

SORA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  електрични велосипеди, 

велосипеди, делови и опрема за 

велосипеди и електрични велосипеди, 

имено: главчини, внатрешни главчини на 

менувачот, главчини на динамо за 

велосипеди, главчини за брзо отпуштање 

на полугите на менувачот, отпусни полуги 

на менувач, полуги за менување брзини, 

предни преносни механизми, задни 

преносни механизми, водилки за ланци, 

помошни запчаници за менување брзини 

(насочувачи на ланец), запчаници, дигалки 

за велосипеди, ланци за велосипеди, 

сајли, курбли за велосипеди, комплет 

курбли за велосипеди, предни ланчаници 

за тркала, педали за велосипеди, 

клипсери (корпици за стапала), полуги на 

сопирачки, предни сопирачки, задни 

сопирачки, сајли за сопирачки, папучи на 

сопирачки, обрачи, ротори на сопирачки, 

плочки на сопирачки, тркала, синџири за 

сопирање, клипови за сопирање, долни 

спони, носачи за седиште, механизми за 

брзо отпуштање на носач на седиште, 

главни делови за склопување на рамка на 

вилушки, амортизери, управувачи, дршка 

на управувачот, рачки на управувачот, 

краеви на дршки на управувач, упоришта 

на седишта, седишта, преносни механизми 

со кои управува компјутер, покажувачи на 

позиција на брзина на велосипед  

 

(111)  22005  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/304 (220)  15/04/2013 

(181)  15/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за чистење, полирање, 

триење инагризување; сапуни; препарати 

за чистење, грижа и разубавување на 

прибор за јадење и садови; сапуни за 

домашна употреба; прашак за миење 

садови; детергенти за миење садови; 

препарати за миење садови; агенси за 

сушење за машини за миење садови; 

одмастувачи  

 

(111)  22031  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/305 (220)  15/04/2013 

(181)  15/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Ali Fadil Abdel Hussien 

P.O. Box: 12676 Ajman, AE 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари, пури, преработен и сиров 

тутун; артикли за пушачи; чибук; кибрити  

 

(111)  21947  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/306 (220)  15/04/2013 

(181)  15/04/2023 

(450) 30/06/2015 

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

Zweigniederlassung Zurich Im Tiergarten 

7, Zurich , CH 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

SCALA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултура и 

шумарство, посебно препарати за 

регулирање на садење на растенија; 

препарати за регулирање на растењето на 

растенија; хемиски препарати за нега на 

семиња, сурфактанти, природни или 

вештачки хемикалии како сексуални замки 

или агенти за забуна на инсекти    

кл. 5  препарати за уништување на 

бактерии, инсектициди, фунгициди, 

хербициди, пестициди  

 

(111)  21974  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/307 (220)  15/04/2013 

(181)  15/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  HENKEL AG & Co. KGaA 

Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, DE 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

SVEZINA MEDITERANA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други 

супстанци за перење алишта, супстанци за 

перење на алишта и прибор за јадење, 

омекнувачи за ткаенина, штирак, 

препарати за отстранување на дамки, 

препарати за чистење, полирање, перење 

и абразивни препарати, сапуни, 

есенцијални масла како мириси за перење  

 

(111)  21967  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/308 (220)  12/04/2013 

(181)  12/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Pfizer Inc. 

235 East 42nd Street,  New York, NY 

10017, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

XELJANZ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати, санитарни препарати за 

медицинскицели; диететска храна и 

супстанции прилагодени за медицинска 

или ветеринарна употреба, храна за 
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бебиња; диететски додатоци за луѓето и 

животните; фластери, материјали за 

преврзување; материјали за пломбирање 

заби, стоматолошки восок; средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  22026  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/313 (220)  17/04/2013 

(181)  17/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Biofarma Pharmaceutical Industry 

Co. 

Inc Akpinar Mah. Osmangazi Cad. No:156 

Sancaktepe/Istanbul/, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

CIPRO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарти  

 

(111)  21952  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/314 (220)  17/04/2013 

(181)  17/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Biofarma Pharmaceutical Industry 

Co. 

Inc Akpinar Mah. Osmangazi Cad. No:156 

Sancaktepe/Istanbul/, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

OSMOLAK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  22023  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/316 (220)  19/04/2013 

(181)  19/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Transatlantic Holdings, Inc. 

80 Pine Street, New York, NY 10005, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

TRANSRE LONDON 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, реосигурување и 

услуги за управување со осигурувања  

 

(111)  21966  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/317 (220)  19/04/2013 

(181)  19/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за промет и услуги 

„ЈУНИТИ ХОСТЕЛ“ ДООЕЛ Скопје 

ул.Ризо Ризов бр.13-б, 1000 Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  темносива, светлосива, црвена, 

бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  привремено сместување, 

резервирање сместувања, рзервирање 

пансиони, пансиони и интернати, хотели, 

служење храна и пијалаци, изнајмување за 

времено сместување  
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(111)  21645  (151)  13/05/2015 

(210)  TM  2013/318 (220)  19/04/2013 

(181)  19/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Скопски Саем ДОО Скопје 

ул. "Беласица" бб, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, сина, светло сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  водење дејност (служби за давање 

совети за водење на одделни дејности), 

дејности (консултации за водење на 

дејностите), дејности (професионални 

консултации), демонстрација на 

производи, изложби (организирање на 

изложби) во комерцијални и рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), манекени (манекенски услуги) 

во рекламни промовирачки цели на 

продажбата, објавување рекламни 

текстови, обработка на текстови, 

огласување и рекламирање, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), организирање на изложби, 

плакатирање и огласување, промоција 

(продажба за трето лице), пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

(маркетинг), рекламна документација 

(уредување на рекламна документација), 

рекламна хроника, рекламни агенции, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), водење на комерцијални работи, 

комерцијална администрација, 

канцелариски работи, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци/  

кл. 41  забава, спортски и културни 

активности, дискотеки (услуги на 

дискотеките), забавни паркови, изложби 

(организирање изложби) во културни или 

воспитни цели, клубови (услуги на 

клубови) /забава/, конгреси (организирање 

и водење конгреси), модни агенции за 

уметници, музејски услуги /презентација, 

изложби/, објавување текстови /текстови 

кои не се рекламни/, планирање приеми 

/забава/, практично обучување 

/демонстрирање/, приредби (одржување 

на приредби), разговори (организирање и 

водење на разговори), разонода, 

семинари (организирање и водење 

семинари), симпозиуми (организирање и 

водење на симпозиуми), слободно време 

(услуги врзани за исполнување на 

слободното време), организирање саемски 

манифестации, приредби, изложби  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување, бар 

(барски услуги), кафеани, кафетерии, 

изнајмување простори за состаноци, 

изнајмување на привремени сместувања 

(резервирање на привремено 

сместување), ресторани, ресторани за 

брзо и постојано послужување (шанк-

барови), ресторани за самопослужување  

 

(111)  21646  (151)  13/05/2015 

(210)  TM  2013/319 (220)  19/04/2013 

(181)  19/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Скопски Саем ДОО Скопје 

ул. "Беласица" бб, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  водење дејност (служби за давање 

совети за водење на одделни дејности), 

дејности (консултации за водење на 

дејностите), дејности (професионални 

консултации), демонстрација на 

производи, изложби (организирање на 

изложби) во комерцијални и рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), манекени (манекенски услуги) 

во рекламни промовирачки цели на 

продажбата, објавување рекламни 

текстови, обработка на текстови, 

огласување и рекламирање, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), организирање на изложби, 

плакатирање и огласување, промоција 

(продажба за трето лице), пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

(маркетинг), рекламна документација 

(уредување на рекламна документација), 

рекламна хроника, рекламни агенции, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), водење на комерцијални работи, 

комерцијална администрација, 

канцелариски работи, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци/  

кл. 41  забава, спортски и културни 

активности, дискотеки (услуги на 

дискотеките), забавни паркови, изложби 

(организирање изложби) во културни или 

воспитни цели, клубови (услуги на 

клубови) /забава/, конгреси (организирање 

и водење конгреси), модни агенции за 

уметници, музејски услуги /презентација, 

изложби/, објавување текстови /текстови 

кои не се рекламни/, планирање приеми 

/забава/, практично обучување 

/демонстрирање/, приредби (одржување 

на приредби), разговори (организирање и 

водење на разговори), разонода, 

семинари (организирање и водење 

семинари), симпозиуми (организирање и 

водење на симпозиуми), слободно време 

(услуги врзани за исполнување на 

слободното време), организирање саемски 

манифестации, приредби, изложби  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување, бар 

(барски услуги), кафеани, кафетерии, 

изнајмување простори за состаноци, 

изнајмување на привремени сместувања 

(резервирање на привремено 

сместување), ресторани, ресторани за 

брзо и постојано послужување (шанк-

барови), ресторани за самопослужување  

 

(111)  21647  (151)  13/05/2015 

(210)  TM  2013/320 (220)  19/04/2013 

(181)  19/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Скопски Саем ДОО Скопје 

ул. "Беласица" бб, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  водење дејност (служби за давање 

совети за водење на одделни дејности), 

дејности (консултации за водење на 

дејностите), дејности (професионални 

консултации), демонстрација на 

производи, изложби (организирање на 

изложби) во комерцијални и рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), манекени (манекенски услуги) 

во рекламни промовирачки цели на 

продажбата, објавување рекламни 

текстови, обработка на текстови, 

огласување и рекламирање, организирање 
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дејности (советување за организирање на 

дејностите), организирање на изложби, 

плакатирање и огласување, промоција 

(продажба за трето лице), пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

(маркетинг), рекламна документација 

(уредување на рекламна документација), 

рекламна хроника, рекламни агенции, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), водење на комерцијални работи, 

комерцијална администрација, 

канцелариски работи, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци/  

кл. 41  забава, спортски и културни 

активности, дискотеки (услуги на 

дискотеките), забавни паркови, изложби 

(организирање изложби) во културни или 

воспитни цели, клубови (услуги на 

клубови) /забава/, конгреси (организирање 

и водење конгреси), модни агенции за 

уметници, музејски услуги /презентација, 

изложби/, објавување текстови /текстови 

кои не се рекламни/, планирање приеми 

/забава/, практично обучување 

/демонстрирање/, приредби (одржување 

на приредби), разговори (организирање и 

водење на разговори), разонода, 

семинари (организирање и водење 

семинари), симпозиуми (организирање и 

водење на симпозиуми), слободно време 

(услуги врзани за исполнување на 

слободното време), организирање саемски 

манифестации, приредби, изложби  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување, бар 

(барски услуги), кафеани, кафетерии, 

изнајмување простори за состаноци, 

изнајмување на привремени сместувања 

(резервирање на привремено 

сместување), ресторани, ресторани за 

брзо и постојано послужување (шанк-

барови), ресторани за самопослужување  

 

(111)  22017  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/327 (220)  23/04/2013 

(181)  23/04/2023 

(450) 30/06/2015 

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

вафли и бонбони 

ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  кафејава, жолта, бела 

(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, зачини, мирудии, лед за ладење  

 

(111)  22020  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/328 (220)  23/04/2013 

(181)  23/04/2023 

(450) 30/06/2015 

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

вафли и бонбони 

ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK 

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

виолетова 

(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, зачини, мирудии, лед за ладење  

 

(111)  22019  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/330 (220)  23/04/2013 

(181)  23/04/2023 

(450) 30/06/2015 

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

вафли и бонбони 

ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, жолта, црвена, бела, 

портокалова 

(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, зачини, мирудии, лед за ладење  

 

(111)  22018  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/333 (220)  23/04/2013 

(181)  23/04/2023 

(450) 30/06/2015 

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

вафли и бонбони 

ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  жолта, бела, црвена, портокалова, 

зелена 

(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, зачини, мирудии, лед за ладење  

 

(111)  22043  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/337 (220)  23/04/2013 

(181)  23/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Фетах Фетаху 

ул.Андон Папрадишки бр.1-Б, 1000 

Скопје, MK 

(740)  БОРКО БАЈАЛСКИ, АДВОКАТ 

ул. Титоввелешка бр.85, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  плава, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; агенции за 

рекламирање; анализа на цени; 

аутсорсинг услуги (поддржка на бизниси); 

бизнис информации; бизнис истражување; 

бизнис проценки; изнајмување рекламен 

материјал; изнајмување рекламен 

простор; индустриско управување; 

информативни агенции; јавно мислење 

(испитување на јавно мислење); 

компјутерско рекламирање преку 

интернет; комуникациски медиуми; 

маркетинг истражување; надворешно 

рекламирање; рекламирање; трговски 

саеми (организирање трговски саеми) за 

комерцијални или рекламни цели  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги; градежни работи 

(надзор на градежни работи); изградба; 

информирање за градби; компјутерски 

хардвер (инсталирање, одржување и 

поправање на компјутерски хардвер)  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирање поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; архитектура; 

внатрешно уредување; градежни планови 

(изработка на градежни планови); 

градежно советување; графички дизајн; 

индустриски дизајн; инженерство; давање 

простор за веб страници; креирање и 

одржување веб страници за други; 

истражување и развој за други; 

компјутерски бази на податоци 

обновување компјутерски бази на 

податоци); компјутерски програми; 

компјутерско програмирање; проучување 

технички проекти; услуги за дизајн на 

амбалажи  

 

(111)  22021  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/338 (220)  24/04/2013 

(181)  24/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство, 

промет, такси  и услуги ТИСА - 2005 

увоз-извоз ДОО ПРИЛЕП 

ул.Илија Јовчевски бр.1, 7500 Прилеп, 

MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. 

Скопје 

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591)  бела, жолта, сребрена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи  

кл. 39  транспортни услуги, организирање 

на патувања  

 

(111)  22007  (151)  12/06/2015 
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(210)  TM  2013/339 (220)  24/04/2013 

(181)  24/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  SHULTON, INC. 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

OLD SPICE NOIR 

(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  

 

(111)  22029  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/340 (220)  25/04/2013 

(181)  25/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Влатко Сулев 

ул.Стоимен Трајков бр. 20, Радовиш, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  станови (изнајмување станови), 

изнајмување станови  

 

(111)  21976  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/341 (220)  25/04/2013 

(181)  25/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  BulBio-NCIPD LTD, 

26 Yanko Sazdov Blvd, 1504 Sofia, BG 

(740)  ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат 

бул. “Кочо Рацин” бр.38/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

 

ДИФТЕТКОК 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати, санитарни препарати за 

медицинска употреба, 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)  22034  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/349 (220)  25/04/2013 

(181)  25/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Лидија Балтовска 

ул.Франклин Рузвелт 22, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

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

(510, 511) 

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи   

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овони сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување  со работи; канцелариски 

работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенска нега и нега на убавината 

на луѓето или животните; услуги од 

областа на земјоделството, 

градинарството и шумарството  

 

(111)  22041  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/350 (220)  25/04/2013 

(181)  25/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Fabrika Konditore "AMO"  

Zona Industriale, 32000 Kline, Republica 

Kosove, ZB 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

AMORINI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење  

кл. 30  торти; торти со крем од ванила и 

чоколада; торти полнети со крем од 

овошје; производи од тесто и слатки; 

производа со база од житарици; чоколада; 

производи од чоколадо; слаткарски 

производи во форма на сунѓер (патиспан); 

храна од житарици (освен храна на 

животни); колачи како полу-производи 

длабоко смрзнати; колачи; бисквити; 

фурнаџиски производи;; насрора; 

смрзнати колачи; смрзнати торти  

кл. 35  огласување; водење на работи; 

управување со работи; канцелариски 

работи; презентирање на производи; 

продажба на мало и големо; увоз-извоз  

 

(111)  22042  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/351 (220)  25/04/2013 

(181)  25/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Fabrika Konditore "AMO"  

Zona Industriale, 32000 Kline, Republica 

Kosove, ZB 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

AMORETI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење  

кл. 30  торти; торти со крем од ванила и 

чоколада; торти полнети со крем од 

овошје; производи од тесто и слатки; 

производа со база од житарици; чоколада; 

производи од чоколадо; слаткарски 

производи во форма на сунѓер (патиспан); 

храна од житарици (освен храна на 

животни); колачи како полу-производи 

длабоко смрзнати; колачи; бисквити; 
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фурнаџиски производи;; насрора; 

смрзнати колачи; смрзнати торти  

кл. 35  огласување; водење на работи; 

управување со работи; канцелариски 

работи; презентирање на производи; 

продажба на мало и големо; увоз-извоз  

 

(111)  22040  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/352 (220)  25/04/2013 

(181)  25/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Fabrika Konditore "AMO"  

Zona Industriale, 32000 Kline, Republica 

Kosove, ZB 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење  

кл. 30  торти; торти со крем од ванила и 

чоколада; торти полнети со крем од 

овошје; производи од тесто и слатки; 

производа со база од житарици; чоколада; 

производи од чоколадо; слаткарски 

производи во форма на сунѓер (патиспан); 

храна од житарици (освен храна на 

животни); колачи како полу-производи 

длабоко смрзнати; колачи; бисквити; 

фурнаџиски производи;; насрора; 

смрзнати колачи; смрзнати торти  

кл. 35  огласување; водење на работи; 

управување со работи; канцелариски 

работи; презентирање на производи; 

продажба на мало и големо; увоз-извоз  

 

(111)  22039  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/353 (220)  25/04/2013 

(181)  25/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Fabrika Konditore "AMO"  

Zona Industriale, 32000 Kline, Republica 

Kosove, ZB 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бордо, жолта, окер, 

кафеава, лила бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  торти; торти со крем од ванила и 

чоколада; торти полнети со крем од 

овошје; производи од тесто и слатки; 

производа со база од житарици; чоколада; 

производи од чоколадо; слаткарски 

производи во форма на сунѓер (патиспан); 

храна од житарици (освен храна на 

животни); колачи како полу-производи 

длабоко смрзнати; колачи; бисквити; 

фурнаџиски производи;; насрора; 

смрзнати колачи; смрзнати торти  

 

(111)  22038  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/354 (220)  25/04/2013 

(181)  25/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Fabrika Konditore "AMO"  

Zona Industriale, 32000 Kline, Republica 

Kosove, ZB 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 
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(540)  

 

(591)  црвена, бордо, жолта, окер, 

кафеава, зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  торти; торти со крем од ванила и 

чоколада; торти полнети со крем од 

овошје; производи од тесто и слатки; 

производа со база од житарици; чоколада; 

производи од чоколадо; слаткарски 

производи во форма на сунѓер (патиспан); 

храна од житарици (освен храна на 

животни); колачи како полу-производи 

длабоко смрзнати; колачи; бисквити; 

фурнаџиски производи;; насрора; 

смрзнати колачи; смрзнати торти  

 

(111)  22037  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/355 (220)  25/04/2013 

(181)  25/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Fabrika Konditore "AMO"  

Zona Industriale, 32000 Kline, Republica 

Kosove, ZB 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бордо, кафеава, жолта, 

зелена, плава, бела  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  торти; торти со крем од ванила и 

чоколада; торти полнети со крем од 

овошје; производи од тесто и слатки; 

производа со база од житарици; чоколада; 

производи од чоколадо; слаткарски 

производи во форма на сунѓер (патиспан); 

храна од житарици (освен храна на 

животни); колачи како полу-производи 

длабоко смрзнати; колачи; бисквити; 

фурнаџиски производи;; насрора; 

смрзнати колачи; смрзнати торти  

 

(111)  21958  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/358 (220)  26/04/2013 

(181)  26/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за фармацевтско 

хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188, MK 

(540)  

 

САЛВИСЕПТ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  21960  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/359 (220)  26/04/2013 

(181)  26/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Кнезовиќ Дејан 

бул. Партизански Одреди бр. 59/3-4, 

1000 Скопје, MK 

(740)  Кнезовиќ Дејан 

ул.Вељко Влаховиќ бр.4/2-3, Скопје 

(540)  

 

EL COMANDANTE 
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(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   

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. 34  тутун; производи за пушење; 

кибрити  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  22027  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/361 (220)  26/04/2013 

(181)  26/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  ЛИОН ДОО  

ул. "Ленинова" бр. 1, 2200 Св. Николе, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  темно и светло кафена, црвена, 

бела, златно жолта, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  како крем, какао крем со лешници  

 

(111)  22028  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/362 (220)  26/04/2013 

(181)  26/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  ЛИОН ДОО  

ул. "Ленинова" бр. 1, 2200 Св. Николе, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

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

и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  какао крем, мешавина од млечен и 

какао крем  

 

(111)  22013  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/364 (220)  26/04/2013 

(181)  26/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(300)  m 2013 04097  12/03/2013  UA 

(732)  Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo 

Kompania "May" 

dom 1a Ozernaya, RU-141190 Fryazino 

Moskovskoy obl., RU 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

RICHARD 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 30  чај, вклучувајќи рефус чај, чај во 

филтер вреќички, инстант чај, чај со 

вкусови, овошен чај, чај од билки, чај од 

цветови, чај со други додатоци, разладен 

чај; пијалаци базирани на чај  

 

(111)  22014  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/365 (220)  26/04/2013 

(181)  26/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo 

Kompania "May" 

dom 1a Ozernaya, RU-141190 Fryazino 

Moskovskoy obl., RU 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај, вклучувајќи рефус чај, чај во 

филтер вреќички, инстант чај, чај со 

вкусови, овошен чај, чај од билки, чај од 

цветови, чај со други додатоци, разладен 

чај; пијалаци базирани на чај  

 

(111)  21968  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/369 (220)  29/04/2013 

(181)  29/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(300)  SM-M-201300051  07/03/2013  SM 

(732)  Intel Corporation 

2200 Mission College Boulevard, Santa 

Clara, California, 95052-8119, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

IRIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  интегрирани кола; компјутерски 

чипсетови; графички картички; 

HD графички чипсетови  

 

(111)  21979  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/371 (220)  29/04/2013 

(181)  29/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за менаџмент, услуги у 

консалтинг ТОТАЛ БРЕНДС ДООЕЛ 

Скоје 

ул.Козара бр.33, Скопје, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

TOTAL BRANDS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања  
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(111)  21975  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/373 (220)  30/04/2013 

(181)  30/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Небојша Златевски 

ул.Фазанерија I бр.96, Гостивар, MK 

(540)  

 

(591)  сребрена, сива, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

варење, ладење, сушење, вентилација  

кл. 29  млеко и млечни производи, масло и 

масти за јадење; желе, џемови  

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

брашно и производи од жита, производи 

од тесто и слатки, сладолед, прашок за 

печење, сосови; мирудии; мраз  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

 

(111)  22008  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/374 (220)  30/04/2013 

(181)  30/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

OLAY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  тоалетни препарати и козметички 

препарати  

 

(111)  21988  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/375 (220)  30/04/2013 

(181)  30/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА, 

ТРГОВИНСКА РАДЊА ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РОБЕ НА 

МАЛО И ВЕЛИКО "VITALIS", БОБАН 

МИЌИЌ ПР 

Краља Милутина 35, 1100 Београд, RS 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  стик за усни со вкус на јагода; Стик 

за усни со вкус на ванила; лабело за усни 

со вкус на киви;  Стик за усни со прополис; 

Стик за усни со вкус на мента; козметичка 

крема со смил; козметичка крема против 

брчки; козметичка крема со камилица; 

етерични масла; есенцијални масла; 

козметички производи на база на 

маслиново масло; козметички производи 

на база на мед; козметички производи на 

база на алое; козметички производи со 

витамински комплекс; козметички 

производи на база на соја; козметички 

серуми; козметички билни еликсири; 

колагенски препарати; козметички 

препарати со еластин; козметички 

производи на база на алги; балсами за 

усни; лакови за нокти;  козметички 
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препарати за нега на нокти; диететски 

производи во козметички цели; диететски 

производи во козметички цели; козметички 

препарати за нега на телото; козметичко 

масло за масажа на тело; козметички 

производи на база на термални води; 

козметички препарати за масажа на тело; 

козметички капи за пакување коса; 

козметички капи за фарбање коса; 

козметички влажни марамчиња; 

козметички марамчиња за раце;  

козметички марамчиња за очи; козметички 

производи за нега на рацете; козметички 

производи за нега на очите; хидроген 

емулзија; неутрализатор за мини вал; 

хидроген за коса; препарати за мини вал; 

препарати за мини вал со заштитна 

емулзија наменета за третман на фарбана 

и оштетена коса; фарби за коса; балсам за 

коса; пакувања за коса; шампони на база 

на трева; шампони за коса; ампули за 

коса; ампули за нега на рацете; ампули за 

лице; козметички производи за 

хидратација на лицето; маски за лице; 

сапуни на база на алги; глицерински 

сапуни за нега на раце; козметички 

препарати за отстранување на лак од 

нокти; вештачки производи  за 

одстранување на надуени очни капаци;  

козметички производи за отстранување 

подочници; козметички производи за нега 

на вратот; сјај за усни; брилјантин за коса; 

лакови за коса; пени за коса; масло за 

коса; козметички производи за лечење 

акни; козметички производи наменети за 

особи кои носат леки; козметички 

производи за отстранување на црвеноло 

во очи; козметички производи против 

сабореја; пасти за заби; козметички 

производи за бебиња; тушеви (eyeliners); 

козметички производи за мажи; средства 

за белење и други препарати за употреба 

во перални; Препарати за чистење; 

полирање, рибање и нагризување; 

ароматични масла; јинг-јанг масла за 

масажа на тело; вата наменета за особи 

кои носат леќи;  козметичка ракавица за 

одстранување на шминка за лица кои 

носат леќи; ароматични масла кои не се 

употребуваат во медицината; кал за 

зацврстување гради; fango рапидна кал 

против целулит; масло од ориз за масажа; 

кал од алги за загревање на кожа; ладен 

гел од алги; масло за арома нега; thekoa 

масло за масажа; ладна fango крема;  

глина за козметички намени; масло за 

масажа при вежбање јога; пудри; стик 

пудри; талк  

кл. 5  гел против реуматски болови; гел 

против потење на нозе; прополис капки за 

деца; прополис капки за возрасни; капки со 

жалфија против запаление на непце 

(гингива); капки против забоболка; капсули 

за обновување на црниот дроб; таблети 

ehinacea; крем против хемороиди; крем за 

брзо зараснување на рани; таблети против 

запек; таблети за освежување на здивот; 

fortikor таблети; репелент крема за деца; 

крема за сончање со путер од какао; 

лосион за сончање со заштитен фактор; 

медицински напитоци; медицински сокови; 

медицински сокови за бебиња; 

медицински чаеви; диететски производи за 

медицински намени; медицински сирупи; 

јекодерм, терапевтски масла за 

медицински намени; материјали за завои; 

диететски производи за болни деца; 

диететски производи со витамински 

комплекси; диететски производи за 

слабеење; хомеопатски препарати; 

медицински инфузии; медицински 

еликсири; гуми за џвакање во медицинска 

намена;  препарати против запаление на 

непце (гингива); медицинска крема против 

акни;  лосион против акни; антипиринска 

крема; крема против псоријаза; капки за 
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очи; крема против реума; медицински 

производи за дијабетичари; медицински 

производи за деца дијабетичари; 

фармацевтски прпарати против себореја; 

дражеи против болак во грло; влошки; 

пелени; пелени за возрасни; 

фармацевтски прпарати против опаѓање 

на коса; таблети против сите видови 

главоболка; медицински шампони за коса; 

медицински лосион за коса; фармацевтски 

препарати против спортски повреди;  

медицински сапуни; препарати за 

олеснување на варањето;  диететски 

производи против несоница од стрес, 

напнатост; диететски производи за 

подобрување на концентрација; диететски 

производи за коронарни болести; 

диететски производи против 

артериосклероза; диететски витамински 

производ ljuenzim lj; диететски производи 

против деменција; диететски производ 

против старости; диететски производи за 

уринарни инфекции; диететски производи 

за пореметен имунитет; диететски 

производ во менопауза; диететски 

производ за хормонски дисбаланс кај 

жени; диететски производи за лечење 

дијабетес; диететски производ  за 

ојакнување на психофизичките 

способности; диететски производи за 

спречување холестерол и триглицериди; 

диететски производи за спечување 

деменција; диететски производи за 

орджување на видот; диететски производи 

за подобрување на циркулацијата; 

диететски производи против киселина 

(горушица) и чир на дванаестопалачнен 

желудник; диететски производи против 

запек, диареја; фармацевтски препарати 

против хемофилија; фармацевтски 

препарати кои се употребуваат во 

терапија за замена на женски хормони; 

фармацевтски препарат на база на билки 

за профилакса на мигрена; диететска 

храна; храна за бебиња;  дијагностички 

сретства; фармацевтски препарати за 

третирање инфективни заболувања, болка 

на запаление на кардиоваскуларни 

заболувања на онколошки состојби и 

пореметување на централниот нервен 

систем; радиофармацевтски производи; 

вакцини; фармацевтски препарати за 

лечење дисфункција на ерекција; 

диететски додатоци и додатоци за храна 

адаптирана за медицинска употреба; 

храна за бебиња; нутрицистички 

препарати; фармацевтски препарати за 

третман на респираторни заболувања; 

фармацевтски препарати за поттикнување 

на раст на коскени клетки; фармацевтски 

препарати против реума; фармацевтски 

препарати за нега на кожата прилагодени 

за употреба во медицината; препарати за 

заштита на кожата од ултравиолетово 

зрачење прилагодени за употреба во 

медицината;  препарати за третирање на 

опекотени од сонце прилагодени за 

употрба во медицината  

кл. 14  скапоцени метали и нивни легури и 

производи од скапоцени метали или 

пресвлечени од нив, кои не се вклучени во 

другите класи; накит, бижутерија, 

скапоцени камења; медицински накит; 

часовничарски и хронометарски 

инструменти  

кл. 25  облека, обувки, покривки за глава, 

облека за дијабетичари  

кл. 30  кафе; чај; замена за кафе; цикорија; 

мед, какао; производи од житарици; ориз; 

мусли; диететски производи на база на 

мед; диететски производи на база на 

какао; диететски производи на база на 

житарици; диететски колачи; посне слатки; 

диететски слатки; зачини; сосови (као 

зачини), тапиока, саго, сенф; мусли на 

база на житарици; мусли на база на 
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житарици кои вклучуваат состојки на база 

на млеко, јогурт, кварк, овошје, овошни 

преработки, зеленчук; житарици 

припремени со додатоци за човечка 

прехрана; пченкарни снегулки  

кл. 31  земјоделски, градинарски и 

шумарски производи и зрнести производи, 

кои не се вклучени во другите класи; свежо 

овошје и зеленчук; семиња, природни 

растенија и цвеќиња; храна за животни; 

слад  

кл. 32  пиво, безалкохолно пиво, 

минерална и газирана вода и други 

безалкохолни пијалоци, овошни пијалоци и 

овошни сокови; сирупи и други препарати 

за произведување пијалаци, пијалоци на 

база на жита; безалкохолни овошни 

екстракти; билни сокови (напитоци), 

газирани пијалоци (прашок за газирани 

пијалоци); концентрирани екстракти за 

подготвување напитоци, лимонади, сирупи 

за лимонада, концентрирани екстракти за 

подготовка на пијалоци, пијалоци на база 

на сурутка, овошни напитоци;  сокови за 

деца; сокови за бебиња; енергетски 

пијалоци, спортски пијалоци, концентрати 

и препарати во прав за производство на 

пијалоци  

кл. 42  научни истражувања, изработка на 

компјутерски програми; изработка на web 

презентации; услуги поврзани со 

биотехнологијата; вклучувајќи ги 

техничките консултации, истражувањето и 

развојот во областа на хуманата 

имунологија, инженеринг на метаболички 

патишта и давање на формулација на 

здравствената заштита, лична нега и 

фармацевтска индустрија и лична хигиена; 

имунобиолошки истражувања и тестирања  

кл. 44  медицински и акупунктурни услуги; 

хомеопатски услуги, аромо пунктура 

услуги; услуги за медицински 

прегледи,амбулантни, дијагностички и 

терапијски интервенции од областа на 

анестезиологијата и реанимацијата  

 

(111)  21989  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/376 (220)  30/04/2013 

(181)  30/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА, 

ТРГОВИНСКА РАДЊА ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РОБЕ НА 

МАЛО И ВЕЛИКО "VITALIS", БОБАН 

МИЧИЌ ПР 

Краља Милутина 35, 1100 Београд, RS 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  диететски производи со козметичка 

намена; козметички производи со 

витамниски комплекс  

кл. 5  фармацевтски препарати наменети 

за лечење: phlebectasia (дифузно 

проширување на подолгите сегменти на 

вените), varix (локално проширување на 

вени), varicositas (повеќебројни 

проширувања во некој дел на вените), 

phlebothrombosis (тромбоза на вени), 

phlebitis, trombophlebitis (воспалување на 

вени); диететски производи прилагодени 

за лечење: phlebectasia (дифузни 

проширувања на подолгите сегменти на 

вените), varix (локално проширување на 

вени), varicositas (повеќебројни 
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проширувања во некој дел на вените), 

phlebothrombosis (тромбоза на вени), 

phlebitis, trombophlebitis (воспалување на 

вени); диететски производи наменети за 

лечење: phlebectasia (дифузно 

проширување на подолгите сегменти на 

вените), varix (локално проширување на 

вени), varicositas (повеќебројни 

проширувања во некој дел на вените), 

phlebothrombosis (тромбоза на вени), 

phlebitis, trombophlebitis (воспалување на 

вени)  

кл. 35  огласување; деловно управување; 

канцелариско работење, услуги за 

рекламирање; услуги за рекламирање на 

интернет; услуги за дистрибуција на 

проспекти директно или по пошта; 

маркетинг услуги; големопродажба и 

малопродажба на козметички производи и 

козметика со посебна намена; козметички 

производи со витамниски комплекс; 

фармацевтски препарати наменети за 

лечење: phlebectasia (дифузно 

проширување на подолгите сегменти на 

вените), varix (локално проширување на 

вени), varicositas (повеќебројни 

проширувања во некој дел на вените), 

phlebothrombosis (тромбоза на вени), 

phlebitis, trombophlebitis (воспалување на 

вени); диететски производи прилагодени 

за лечење: phlebectasia (дифузно 

проширување на подолгите сегменти на 

вените), varix (локално проширување на 

вени), varicositas (повеќебројни 

проширувања во некој дел на вените), 

phlebothrombosis (тромбоза на вени), 

phlebitis, trombophlebitis (воспалување на 

вени); диететски производи наменети за 

лечење: phlebectasia (дифузно 

проширување на подолгите сегменти на 

вените), varix (локално проширување на 

вени), varicositas (повеќебројни 

проширувања во некој дел на вените), 

phlebothrombosis (тромбоза на вени), 

phlebitis, trombophlebitis (воспалување на 

вени)  

 

(111)  21990  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/377 (220)  30/04/2013 

(181)  30/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА, 

ТРГОВИНСКА РАДЊА ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РОБЕ НА 

МАЛО И ВЕЛИКО "VITALIS", БОБАН 

МИЧИЌ ПР 

Краља Милутина 35, 1100 Београд, RS 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  диететски производи со козметичка 

намена; козметички производи со 

витамниски комплекс  

кл. 5  фармацевтски препарати; диететски 

производи прилагодени за употреба во 

медицината; диететски производи со 

витамински комплекс; витамински таблети; 

фармацевтски креми за спортски 

активности; фармацевтски креми за 

рекреација  

кл. 35  огласување; деловно управување; 

канцелариско работење, услуги за 

рекламирање; услуги за рекламирање на 

интернет; услуги за дистрибуција на 

проспекти директно или по пошта; 
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маркетинг услуги; големопродажба и 

малопродажба на козметички производи и 

козметика со посебна намена; козметички 

производи со витамниски комплекс; 

фармацевтски препарати; диететски 

производи прилагодени за употреба во 

медицината; диететски производи со 

витамински комплекс; витамински таблети; 

фармацевтски креми за спортски 

активности; фармацевтски креми за 

рекреација  

 

(111)  21991  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/378 (220)  30/04/2013 

(181)  30/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА, 

ТРГОВИНСКА РАДЊА ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РОБЕ НА 

МАЛО И ВЕЛИКО "VITALIS", БОБАН 

МИЧИЌ, ПР 

Краља Милутина 35, 1100 Београд, RS 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  диететски производи со козметичка 

намена; козметички производи со 

витамниски комплекс  

кл. 5  фармацевтски препарати; диететски 

производи прилагодени за употреба во 

медицината; диететски производи со 

витамински комплекс; витамински таблети; 

фармацевтски креми за спортски 

активности; фармацевтски креми за 

рекреација  

кл. 35  oгласување; деловно управување; 

канцелариско работење, услуги за 

рекламирање; услуги за рекламирање на 

интернет; услуги за дистрибуција на 

проспекти директно или по пошта; 

маркетинг услуги; големопродажба и 

малопродажба на диететски производи; 

козметички производи и козметика со 

посебна намена; козметички производи со 

витамниски комплекс; фармацевтски 

препарати; диететски производи 

прилагодени за употреба во медицината; 

диететски производи со витамински 

комплекс; витамински таблети; 

фармацевтски креми за спортски 

активности; фармацевтски креми за 

рекреација  

 

(111)  21954  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/381 (220)  30/04/2013 

(181)  30/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Biofarma Pharmaceutical Industry 

Co. 

Inc Akpinar Mah. Osmangazi Cad. No:156 

Sancaktepe/Istanbul/, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

RICUS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  21955  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/385 (220)  02/05/2013 

(181)  02/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 
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ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

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

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21951  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/386 (220)  02/05/2013 

(181)  02/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

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

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21950  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/387 (220)  02/05/2013 

(181)  02/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

 

(591)  зелена 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  
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(111)  21949  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/388 (220)  02/05/2013 

(181)  02/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

СКОПСКО 

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

црна 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21948  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/389 (220)  02/05/2013 

(181)  02/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

СКОПСКО 

(591)  портокалова, зелена, бела 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и 

друфи безалкохолни пијалоци; пијалоци 

од овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

 

(111)  21961  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/390 (220)  29/04/2013 

(181)  29/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Reckitt & Colman (Overseas) 

Limited 

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB 

(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)  сите нијански на сива, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 1  хемиски супстанци коишто се 

состојки за тоалетни производи и за 

препарати за нега на кожа; хемиски 

адитиви за употреба како интегрална 

компонента за тоалетни производи и за 

препарати за нега на кожа  

кл. 3  немедицински тоалетни препарати; 

козметички препарати и препарати за 

разубавување; хидратантни креми, 

лосиони, мусеви и гелови; ексфолијанти; 

препарати за чистење на кожата; 

препарати за избелување сите за лична 

употреба; препарати за депилирање; 

восоци за депилирање; инхибитори за 

повторен раст на влакна; препарати, 

вклучувајќи креми, гелови и мусеви, за 

употреба пред, за време на и по бричење 

или отстранување на влакната; 

марамчиња за после депилација; 

импрегнирани марамчиња и перничиња за 

нега на кожа  

кл. 8  бричеви; жилети; епилатори; уреди 

за отстранување на влакна, имено, 

апарати за епилација; рачни инструменти 

за употреба при бричење или депилација, 

имено, апарати за епилација, 

неелектрични бричеви; шпатули за 

нанесување на жежок восок и препарати 

за депилација; делови и делчиња за 

погореспоменатите стоки  

 

(111)  21962  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/391 (220)  29/04/2013 

(181)  29/04/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  RECKITT & COLMAN (Overseas) 

Limited 

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB 

(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)  сите нијанси розова, сива и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски супстанци коишто се 

состојки за тоалетни производи и за 

препарати за нега на кожа; хемиски 

адитиви за употреба како интегрална 

компонента за тоалетни производи и за 

препарати за нега на кожа  

кл. 3  немедицински тоалетни препарати; 

козметички препарати и препарати за 

разубавување; хидратантни креми, 

лосиони, мусеви и гелови; ексфолијанти; 

препарати за чистење на кожата; 

препарати за избелување сите за лична 

употреба; препарати за депилирање; 

восоци за депилирање; инхибитори за 

повторен раст на влакна; препарати, 

вклучувајќи креми, гелови и мусеви, за 

употреба пред, за време на и по бричење 

или отстранување на влакната; 

марамчиња за после депилација; 

импрегнирани марамчиња и перничиња за 

нега на кожа  

кл. 8  бричеви; жилети; епилатори; уреди 

за отстранување на влакна, имено, 

апарати за епилација; рачни инструменти 

за употреба при бричење или депилација, 

имено, апарати за епилација, 

неелектрични бричеви; шпатули за 

нанесување на жежок восок и препарати 

за депилација; делови и делчиња за 

погореспоменатите стоки  

 

(111)  21970  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/392 (220)  07/05/2013 

(181)  07/05/2023 

(450) 30/06/2015 
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(732)  GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

CADILLAC 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

кл. 37  одржување, поправка и 

сервисирање на моторни возила, мотори 

за моторни возила и делови од моторни 

возила  

 

(111)  22009  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/393 (220)  07/05/2013 

(181)  07/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

OLAY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  бричеви и ножиња за бричеви; 

диспензери, касети, држачи и кертриџи, 

сите специјално дизајнирани за и што 

содржат ножиња  за бричеви, делови и 

опрема за сите горенаведени производи   

 

(111)  21995  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/395 (220)  08/05/2013 

(181)  08/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(300)  2645403  12/12/2012  UK 

(732)  Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

HIGH DEFINITION 

551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  не-медицински тоалетни препарати, 

препарати за нега на забите, препарати за 

испирање на устата и освежувачи на 

здивот; препарати за орална нега, 

дентални гелови, препарати за белење, 

препарати за полирање на забите, 

препарти и акцелератори за белење на 

забите, препарати за отстранување 

козметички дамки  

кл. 5  медицински препарати за орална 

нега, медицински препарати за полирање 

на забите, медицински препарати за 

белење на забите, медицински средства 

за испирање на устата, медицински 

средства за белење, медицински гуми за 

џвакање и таблетки за лижење за 

дентална хигиена  

кл. 10  апарати за дентална нега, 

флексибилни дентални калапи за земање 

отисок за една употреба  

кл. 21  четки за заби, чепкалки за заби, 

конец за чистење на забите, четки и 

сунгери; држачи и нанесувачи за истите  

 

(111)  21996  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/396 (220)  08/05/2013 

(181)  08/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(300)  011332566  09/11/2012  EM 

(732)  Stiefel Laboratories, Inc.  
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Corporation Service Company, 2711 

Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 

Delaware 19808, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

PHYSIOGEL BIOMIMIC 

TECHNOLOGY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за нега на кожата; косата 

и скалпот; шампони, средства за миење, 

гелови, пени, деодоранси, сапуни, пудри, 

лосиони, креми, масла, масти  

 

(111)  21956  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/397 (220)  08/05/2013 

(181)  08/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc., 

2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808, 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)  бела, сите нијанси на сива, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, тутнски производи; 

запалки; кибрити; артикли за пушачи  

 

(111)  21992  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/399 (220)  09/05/2013 

(181)  09/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за туризам, 

угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ 

ДООЕЛ СКОПЈЕ 

Бул.3-та Македонска Бригада бб 3-кат, 

1000 Скопје, MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. 

Скопје 

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, црна, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  коцкање, игри за пари  

кл. 43  припремање на пијалоци  

 

(111)  21993  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/400 (220)  09/05/2013 

(181)  09/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за туризам, 

угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ 

ДООЕЛ СКОПЈЕ 

Бул.3-та Македонска Бригада бб 3-кат, 

1000 Скопје, MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. 

Скопје 

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, црна, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 41  коцкање, игри за пари  

кл. 43  припремање на пијалоци  

 

(111)  21523  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/401 (220)  09/05/2013 

(181)  09/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за туризам, 

угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ 

ДООЕЛ СКОПЈЕ 

Бул.3-та Македонска Бригада бб 3-кат, 

1000 Скопје, MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. 

Скопје 

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591)  црвена, бела, црна, златна 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  коцкање, игри за пари  

кл. 43  припремање на пијалоци  

 

(111)  21524  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/402 (220)  09/05/2013 

(181)  09/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за туризам, 

угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ 

ДООЕЛ СКОПЈЕ 

Бул.3-та Македонска Бригада бб 3-кат, 

1000 Скопје, MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. 

Скопје 

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591)  златно жолта, црна, бела 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  коцкање, игри за пари  

кл. 43  припремање на пијалоци  

 

(111)  21525  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/403 (220)  09/05/2013 

(181)  09/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови АД "МЛЕКАРА 

БИТОЛА", 

ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола 

, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  виолетова, бела, светло и темно 

сина, темно и зветло зелена, црвена и 

портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко со потекло од битолскиот 

регион  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи, услуги при продажба на големо и 

мало и увоз и извоз на големо и мало на 

млеко со потекло од битолскиот регион   

 

(111)  21546  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/406 (220)  10/05/2013 

(181)  10/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Sondico IP Limited 

Unit A, Brook Park East, Shirebrook NG20 

8RY , GB 

(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)  

 

SONDICO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, покривала за глава; 

пижами/облека за спиење; модна облека; 

облека за слободно време; спортски 

чевли; патики; чизми; планинарски чевли; 

копачки; чевли; облека за велосипедисти; 

водоотпорна облека; облека за различни 

временски услови; термо облека; лесна 

облека; капути; облека за вежбање; 

спортска облека; шорцеви за сурфање; 

заштитна облека за сурфање; облека за 

скијање; јакни; ветровки; 

џемпери/пуловери; панталони; кошули; 

маици; капуљачи; престилки; 

комбинизони/панталони на трегери; 

шалови; ремени (облека); ремени од кожа; 

ракавици; шешири; скијачки маски; чорапи; 

чорапи за фудбал /спортски чорапи; долен 

веш; доколенки/греачи без стапала 

(gaiters); комбинизони за скијање на вода; 

фудбалски дресови; облека за фудбал; 

опрема за фудбал; подоблека за спорт; 

реплики на опремата за фудбал; заштитна 

облека (освен за заштита од незгоди и 

повреди); заштитни ракавици (освен за 

заштита од незгоди и повреди); спортски 

покривала за глава (освен кациги); 

заштитна облека (освен за заштита од 

незгоди и повреди); спортска облека/ 

тренерки; спортски униформи; облека за 

јавање; крампони за обувки за фудбал/ 

копачки (чевли); стегачи за рака (облека)  

кл. 28  игри и играчки; гимнастички и 

спортски артикли, опрема и направи кои не 

се вклучени во други класи; направи и 

опрема за вежбање и фитнес; топки, 

фудбалски топки, топчиња за бадминтон, 

голф палки, спортски палки, стапови и 

рекети; штитници за колена приспособени 

за спортска употреба; штитници за нозе 

приспособени за спортска употреба; 

перничиња/влошки за цеваници (спортски 

артикли); штитници за лакти (спортски 

артикли); штитници за колкови посебно 

направени за спортска употреба (делови 

од спортски одела); штитници за цеваници 

за спортска употреба; штитници за рачен 

зглоб за спортска употреба; штитници за 

дланки за спортска употреба; штитници за 
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раце приспособени за спортска употреба; 

спортски ракавици, визири, маски, 

штитници за тело, штитници за раце, 

подлактици и цеваници; голмански 

ракавици за употреба во фудбал; пумпи 

посебно адаптирани за употреба за топки 

за игри; инструменти и опрема за 

игралиште; украси за новогодишни елки; 

карти за играње; лизгалки, даски со 

тркалца (skateboard); торби за спортска 

опрема; опрема за риболов; спортски 

торби, пресвлеки и држачи за спортски 

артикли; голови за рагби и фудбал; 

направи за вежбање за употреба во врска 

со фудбал; мрежи за гол во фудбал; 

греди/столбови за гол; свирчиња; делови и 

опрема во оваа класа за сите претходно 

наведени производи  

 

(111)  21547  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/407 (220)  10/05/2013 

(181)  10/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Sondico IP Limited 

Unit A, Brook Park East, Shirebrook NG20 

8RY , GB 

(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. 25  облека, обувки, покривала за глава; 

пижами/облека за спиење; модна облека; 

облека за слободно време; спортски 

чевли; патики; чизми; планинарски чевли; 

копачки; чевли; облека за велосипедисти; 

водоотпорна облека; облека за различни 

временски услови; термо облека; лесна 

облека; капути; облека за вежбање; 

спортска облека; шорцеви за сурфање; 

заштитна облека за сурфање; облека за 

скијање; јакни; ветровки; 

џемпери/пуловери; панталони; кошули; 

маици; капуљачи; престилки; 

комбинизони/панталони на трегери; 

шалови; ремени (облека); ремени од кожа; 

ракавици; шешири; скијачки маски; чорапи; 

чорапи за фудбал /спортски чорапи; долен 

веш; доколенки/греачи без стапала 

(gaiters); комбинизони за скијање на вода; 

фудбалски дресови; облека за фудбал; 

опрема за фудбал; подоблека за спорт; 

реплики на опремата за фудбал; заштитна 

облека (освен за заштита од незгоди и 

повреди); заштитни ракавици (освен за 

заштита од незгоди и повреди); спортски 

покривала за глава (освен кациги); 

заштитна облека (освен за заштита од 

незгоди и повреди); спортска облека/ 

тренерки; спортски униформи; облека за 

јавање; крампони за обувки за фудбал/ 

копачки (чевли); стегачи за рака (облека)  

кл. 28  игри и играчки; гимнастички и 

спортски артикли, опрема и направи кои не 

се вклучени во други класи; направи и 

опрема за вежбање и фитнес; топки, 

фудбалски топки, топчиња за бадминтон, 

голф палки, спортски палки, стапови и 

рекети; штитници за колена приспособени 

за спортска употреба; штитници за нозе 

приспособени за спортска употреба; 

перничиња/влошки за цеваници (спортски 

артикли); штитници за лакти (спортски 

артикли); штитници за колкови посебно 

направени за спортска употреба (делови 

од спортски одела); штитници за цеваници 

за спортска употреба; штитници за рачен 

зглоб за спортска употреба; штитници за 
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дланки за спортска употреба; штитници за 

раце приспособени за спортска употреба; 

спортски ракавици, визири, маски, 

штитници за тело, штитници за раце, 

подлактици и цеваници; голмански 

ракавици за употреба во фудбал; пумпи 

посебно адаптирани за употреба за топки 

за игри; инструменти и опрема за 

игралиште; украси за новогодишни елки; 

карти за играње; лизгалки, даски со 

тркалца (skateboard); торби за спортска 

опрема; опрема за риболов; спортски 

торби, пресвлеки и држачи за спортски 

артикли; голови за рагби и фудбал; 

направи за вежбање за употреба во врска 

со фудбал; мрежи за гол во фудбал; 

греди/столбови за гол; свирчиња; делови и 

опрема во оваа класа за сите претходно 

наведени производи  

 

(111)  21542  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/408 (220)  10/05/2013 

(181)  10/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

CHEVROLET 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  услуги за осигурување и 

финансиски услуги, вклучително и 

финансирање на возила и други 

производи, финансирање на закуп-

купување на возила, услуги за хипотека, 

услуги за заеми и кредитни линии, услуги 

за осигурување на гаранции (емство), 

услуги за електронски трансфер на 

финансиски средства, услуги за кредитини 

и дебитни картички  

кл. 39  услуги за транспорт и складирање; 

закуп на возила и други производи  

 

(111)  21543  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/409 (220)  10/05/2013 

(181)  10/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  услуги за осигурување и 

финансиски услуги, вклучително и 

финансирање на возила и други 

производи, финансирање на закуп-

купување на возила, услуги за хипотека, 

услуги за заеми и кредитни линии, услуги 

за осигурување на гаранции (емство), 

услуги за електронски трансфер на 

финансиски средства, услуги за кредитини 

и дебитни картички  

кл. 39  услуги за транспорт и складирање; 

закуп на возила и други производи  

 

(111)  21582  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/412 (220)  13/05/2013 

(181)  13/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  I G L A Sh.p.k,  
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Komuna Vaqarr, Tirana, AL 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  жолта, црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, производи за пушачи и 

кибрити  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи  

 

(111)  21545  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/413 (220)  13/05/2013 

(181)  13/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  CANON KABUSHIKI KAISHA 

30-2, Shimomarukо 3-Chome, Ohta-ku, 

Tokyo, JP 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и алатки за машини; мотори 

и машини (освен за копнени возила); 

купони за машини и составни делови за 

пренос-трансмисија (освен за копнени 

возила); земјоделски имплементи 

различни од оние кои рачно се управуваат; 

инкубатори за јајца; автоматски машини; 

машини за печатење; дигитални машини 

за печатење; принтери; машини за 

производство на семи-кодуктори  

 

(111)  21550  (151)  13/05/2015 

(210)  TM  2013/414 (220)  13/05/2013 

(181)  13/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(300)  85804346  17/12/2012  US 

(732)  THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

FLEXBALL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  бричеви и ножиња за бричеви; 

диспензери, касети, држачи, и кертриџи, 

сите специјално дизајнирани за и што 

содржат ножиња за бричеви, делови и 

опрема за сите горенаведени производи  

 

(111)  21789  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/415 (220)  13/05/2013 

(181)  13/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги ВЕНЕРА КОМПАНИ 

увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп 

ул.Димче Антулески 80, Прилеп, MK 

(540)  

 

 

(591)  бела и сива 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги  

 

(111)  21581  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/416 (220)  13/05/2013 

(181)  13/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услугги БРАБУС ДЕЛУКС 

увоз-извоз 

ул. Пиринска бр. 77А, Прилеп, MK 

(540)  

 

 

(591)  плава, црна (карбон)  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги  

 

(111)  21541  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/417 (220)  14/05/2013 

(181)  14/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

DOPOCEF 

 (551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  21548  (151)  07/05/2015 

(210)  TM  2013/418 (220)  14/05/2013 

(181)  14/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

CEFOXETIL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  21552  (151)  13/05/2015 

(210)  TM  2013/419 (220)  14/05/2013 

(181)  14/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

KVELUX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  21544  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/421 (220)  14/05/2013 

(181)  14/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  GALENIKA AD 

ul.Batajnicki drum bb, 11080 Beograd, RS 

(740)  ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 
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(540)  

 

MAXICEF 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  21580  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/424 (220)  14/05/2013 

(181)  14/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  "PEPELJUGOSKI CONSULTING" 

L.L.C. 

Rr. Sylejman Vokshi nr. 20/8, Prishtinë, 

Kosovo, ZB 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  сина, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, смрзнато и варено 

овошје и зеленчук, желе, џемови, јајца, 

млеко и млечни производи  

кл. 30  брашно, производи од брашно, 

кондиторски производи  

кл. 32  пиво; минерална и сода-вода и 

други безалкохолни пијалаци; пијалаци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 35  рекламирање, трговски дејности  

 

(111)  21579  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/433 (220)  15/05/2013 

(181)  15/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Д.У.Т. Вила Водно Д.О.О. 

Партение Зографски 79 а, Скопје, MK 

(740)  Калеовски Марко 

Партение Зографски 79 а, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  плава и жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(111)  21551  (151)  13/05/2015 

(210)  TM  2013/434 (220)  15/05/2013 

(181)  15/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  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)  

 

SENTRA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили, вагони, теретни 

возила, комбиња, возила за спортска 

употреба, автобуси, рекреативни возила 
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(РВ), спортски автомобили, тркачки 

автомобили, камиони, вилушкари, и 

трактори за влечење (трактори), и 

структурни делови и опрема за истите; 

трактори; аларми за возила против 

кражба; лепливи гумени закрпи за 

поправка на цевки или гуми, се вклучено 

во класа 12  

 

(111)  21792  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/438 (220)  15/05/2013 

(181)  15/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  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)  

 

(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 
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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)  21539  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/441 (220)  16/05/2013 

(181)  16/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 

Computerweg 10, 3542DR Utrecht, 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)  

 

CIQORIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за 

превенција и третман на имунолошки 

реакции на трансплантирани органи и за 

третман на автоимуни нарушувања  

 

(111)  21560  (151)  13/05/2015 

(210)  TM  2013/442 (220)  17/05/2013 

(181)  17/05/2023 



 

 

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

 

30 Јуни 2015 Гласник Бр. 3/2015  

(450) 30/06/2015 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

ALZINEX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  21558  (151)  13/05/2015 

(210)  TM  2013/443 (220)  17/05/2013 

(181)  17/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

MITRIPLOZ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  21567  (151)  13/05/2015 

(210)  TM  2013/444 (220)  17/05/2013 

(181)  17/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

ROMIPEX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  21557  (151)  13/05/2015 

(210)  TM  2013/445 (220)  17/05/2013 

(181)  17/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

ZOPRINEA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  21568  (151)  13/05/2015 

(210)  TM  2013/446 (220)  17/05/2013 

(181)  17/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

ZODNEY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  21559  (151)  13/05/2015 

(210)  TM  2013/447 (220)  17/05/2013 

(181)  17/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

ODRINTA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  21566  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/448 (220)  17/05/2013 

(181)  17/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  дизел мотори за возила кои се 

движат по земја  

 

(111)  21623  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/450 (220)  17/05/2013 

(181)  17/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  КАЗ Груп ДОО увоз-извоз Скопје 

Македонско Косовска Бригада бр.17, 

1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  oбични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални 

материјали за железнички шини, 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија; мали метални 

предмети; метални цевки; каси; колена; 

огради (заштитни огради) од метал за 

патишта, огради од метал, огради што не 

се од метал, производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди; 

редуцири, вентили, решетка, решеткасти 

конструкции од метал, табли за 

сигнализирање  

кл. 9  сообраќајни знаци, апарати за 

гаснење пожар, хидрометри; научни, 

наутички, геодетски, фотографски, 

кинематографски и оптички апарати и 

инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 
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обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија, редуктори  

кл. 17  гума, гутаперка, растителна смола, 

азбест, лискун и производите од овие 

материјали што не се вклучени во другите 

класи; пресувани пластични материјали 

кои се користат во производството; 

материјали за обвивање, за засптисување 

и изолација; неметални еластични цевки; 

дихтунзи, неметални спојки за цевки, 

цевки (спојки за цевки) што не се метал, 

цевки (муфови за цевки) што не се од 

метал  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; услуги при увоз-

извоз и продажба на големо и мало со 

огради (заштитни огради) од метал за 

патишта, огради од метал, огради што не 

се од метал, производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди; 

редуцири, вентили, решетка, решеткасти 

конструкции од метал, табли за 

сигнализирање, сообраќајни знаци, 

хидранти, неметални спојки за цевки  

 

(111)  21538  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/451 (220)  17/05/2013 

(181)  17/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Nutrinova Nutrition Specialties & 

Food Ingredients GmbH 

Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach am 

Taunus, DE 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

QORUS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  вештачки засладувачи  

 

(111)  21527  (151)  07/05/2015 

(210)  TM  2013/452 (220)  17/05/2013 

(181)  17/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  ЛИОН ДОО  

ул. "Ленинова" бр. 1, 2200 Св. Николе, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

MERENDA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; желеа; кремови; 

путер од кикирики  

кл. 30  кафе, 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; бисквити, 

вафли, колачи, десертни барови, чоколадо  

 

(111)  21555  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/457 (220)  20/05/2013 

(181)  20/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за фармацевтско 

хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188, MK 

(540)  
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(591)  сребрена 

(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 зби и забарски 

смоли, средства за дезинфекција, 

препарати за уништување штетници, 

фунгициди, хербициди  

 

(111)  21549  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/458 (220)  20/05/2013 

(181)  20/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

IRSANARA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препаратиза човечка 

употреба, имено кардиоваскуларни 

препарати  

 

(111)  21553  (151)  13/05/2015 

(210)  TM  2013/459 (220)  20/05/2013 

(181)  20/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

TRECAPIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  21554  (151)  13/05/2015 

(210)  TM  2013/460 (220)  20/05/2013 

(181)  20/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  HONDA MOTOR CO., LTD. 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, 

Tokyo 107-8556, JP 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

MONTESA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторцикли и делови и опрема за 

истите  

 

(111)  21565  (151)  13/05/2015 

(210)  TM  2013/461 (220)  21/05/2013 

(181)  21/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(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)  

 

EGALITEN BOSNALIJEK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  21556  (151)  13/05/2015 

(210)  TM  2013/462 (220)  21/05/2013 

(181)  21/05/2023 



 

 

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

 

30 Јуни 2015 Гласник Бр. 3/2015  

(450) 30/06/2015 

(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)  

 

TENVAL 

 (551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  21528  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/463 (220)  21/05/2013 

(181)  21/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  EYGN Limited 

One Montague Place East Bay Street, 

Nassau, BS 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591)  сива, жолта, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; услуги за промоција; 

услуги за персонално и кадрово работење; 

услуги за книговодство и ревизија; услуги 

за консултации за даноци, изготвување на 

даноци, сметководство, деловна ревизија 

и деловни консултации; услуги за 

рекламирање достапни преку Интернет; 

услуги за деловен менаџмент; деловно 

управување; деловни советодавни услуги, 

консултации и информации; обезбедување 

на деловни информации; канцелариско 

работење; анкетирање за мислење 

(ставови); истражување на пазарот; услуги 

за деловно и истражување на пазарот; 

деловни прегледи ( кои се однесуваат на 

финансиски услуги; прегледи на пазарните 

индикатори; анализа на прегледите на 

пазарните индикатори; обработка на 

податоци; организирање на презентации 

за деловни, комерцијални и трговски цели; 

консултации за деловен менацмент; 

помагање во областа на деловниот 

менаџмент; советодавни услуги за 

деловни трансакции; услуги за 

формирање на деловни конструкции; 

услуги за корегирање на деловните 

модели; консултантски услуги во областа 

на управување со интелектуална 

сопственост; услуги за персонално 

работење; услуги за раководење со 

кадрите; систематско внесување 

(класификација) на информациите во 

компјутерските датотеки; управување со 

компјутерски досиеја; сите горенаведени 

услуги се достапни и по електронски пат и 

онлајн од компјутерска датотека или преку 

Интернет; информациски, советодавни и 

консултантски услуги кои се однесуваат на 

горенаведените услуги  

кл. 36  финансиски работи; услуги за 

финансиско управување, помагање, 

советување, консултација, информирање 

и истражување; советодавни услуги за 

даноци; консултантски услуги за даноци и 

царини; услуги за сметководствена 

евиденција на даноците; советодавни 

услуги за даночните перформанси; 

финансиски советодавни услуги на трети 

пазари; услуги за управување со цените на 

име трансфер (transfer pricing) и даночна 

продуктивност на ланците за набавка; 

услуги за состојби на неликвидност; услуги 
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за инвестирање; услуги за проценка на 

вредноста; услуги за финансиското 

работење на фирмите; услуги за 

консултации за финансиското работење 

на фирмите; проценка на вредноста на 

средствата на фирмите; финансиска 

проценка на недвижниот и личниот имот; 

финансиска анализа и консултација, 

конкретно, реструктуирање на 

банкротирани фирми; консултации за 

осигурување, конкретно, регулаторни 

услуги за поддршка и совети за 

осигурување; услуги за проценка на 

вредноста на интелектуалната 

сопственост; услуги за агенции за 

недвижен имот и управување со недвижен 

имот; монетарно работење; прашања во 

областа на недвижниот имот; услуги кои се 

однесуваат на недвижен имот, 

вклучително и проценка на недвижен 

имот; обезбедување на финансиски 

информации; осигурување; обезбедување 

на финансиски информации; услуги за 

инвестирање; услуги за проценка на 

вредноста; монетарно работење; 

советодавни услуги за инвестирање на 

капитал (средства); услуги за 

капитализација; сите горенаведени услуги 

се достапни и по елекгронски пат и онлајн 

од компјутерска датотека или преку 

Интернет; финансиска анализа; 

сравнување (финансиско); финансиски 

спонзорства; повереништво; финансиска 

евалуација (осигурување, банкарско 

работење, недвижен имот); успуги за 

ликвидација на фирми (финансиски); 

финансиски услуги кои се однесуваат на 

монетарно работење; информациски, 

советодавни и консултантски успуги кои се 

однесуваат на горенаведените услуги  

 

(111)  21526  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/464 (220)  16/05/2013 

(181)  16/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  LUIS CALVO SANZ, S.A. 

CRTA. CORUNA-FINISTERRE, KM. 34,5 

S/N 15100 CARBALLO, A CORUNA, ES 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  темно сина, светло сина и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  риба и конзервирана риба, 

вклучувајќи но не ограничувајќи се на туна 

во стаклени тегли; туна за мачкање; туна 

салата; плескавици од риба и кобасици од 

риба  

 

(111)  21583  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/465 (220)  21/05/2013 

(181)  21/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc., 

2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808, 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)  
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(591)  црвена, црна, златна, сите нијанси 

на бордо 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, тутунски производи; 

запалки, кибрити; артикли за пушачи  

 

(111)  21944  (151)  16/06/2015 

(210)  TM  2013/469 (220)  22/05/2013 

(181)  22/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  SEIM & FLER sh.p.k. 

Rr. Siri Kodra, Pallati A&A, N. 1 Tirana, AL, 

ZB 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  шампони, лосиони за коса, креми за 

коса, мелеми и балзами за коса, гелови за 

коса, бои за коса, боила за коса, прашок за 

избелување коса, креми за зајакнување на 

коса, креми за израмнување на коса, 

лосиони за реструктуирање и зајакнување 

коса, креми за реструктуирање и 

зајакнување коса, сетови за постојано 

бранување на коса и сетови за 

припремање  и подготвување на коса, 

креми, лосиони и прашок за припреми на 

коса за избелување и бланширање, 

кондиционери за коса, подготовки за 

брановидни прамени и коса, препарати за 

одстранување боја, козметички бои за 

коса, есенцијални масла, парфеми, 

козметики, сапуни, креми, креми за тело, 

креми за лице, прочистувачи и 

одстранувачи на шминка, пена за бања, 

купка, гел за туширање, креми и масла за 

сончање  

 

(111)  21590  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/470 (220)  22/05/2013 

(181)  22/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  жолта, бела, црвена, светло црвена, 

зелена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21591  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/471 (220)  22/05/2013 

(181)  22/05/2023 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и   157 | С т р а н а  

 

30 Јуни 2015 Гласник Бр. 3/2015  

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  жолта, бела, црвена, светло црвена, 

светло зелена, темно зелена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21585  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/472 (220)  22/05/2013 

(181)  22/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

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

темно зелена, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21589  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/473 (220)  22/05/2013 

(181)  22/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  зелена, златна, светло златна,  

црвена, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21593  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/474 (220)  22/05/2013 

(181)  22/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

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

светло златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21592  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/475 (220)  22/05/2013 

(181)  22/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

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

светло златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21584  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/476 (220)  22/05/2013 

(181)  22/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  зелена, златна, светло златна, 

црвена, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21586  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/477 (220)  22/05/2013 

(181)  22/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  
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(591)  зелена, златна, светло златна, 

црвена, бела, црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21587  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/478 (220)  22/05/2013 

(181)  22/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

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

светло златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21588  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/479 (220)  22/05/2013 

(181)  22/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  зелена, златна, светло златна, 

црвена, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21659  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/481 (220)  23/05/2013 

(181)  23/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  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)  



 

 

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

 

30 Јуни 2015 Гласник Бр. 3/2015  

 

(591)  кафена, зелена, светло зелена, 

темно зелена, златна, светло златна, 

црвена, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21660  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/482 (220)  23/05/2013 

(181)  23/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

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

црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21658  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/483 (220)  23/05/2013 

(181)  23/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

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

црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21663  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/484 (220)  23/05/2013 

(181)  23/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  
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(591)  кфена, зелена, светло зелена, темно 

зелена, златна, светло златна, црвена, 

бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21667  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/485 (220)  23/05/2013 

(181)  23/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  кафена, зелена, светло зелена, 

темно зелена, златна, светло златна, 

црвена, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21666  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/486 (220)  23/05/2013 

(181)  23/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

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

црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21665  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/487 (220)  23/05/2013 

(181)  23/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  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)  



 

 

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

 

30 Јуни 2015 Гласник Бр. 3/2015  

 

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

црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21664  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/488 (220)  23/05/2013 

(181)  23/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

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

црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21662  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/489 (220)  23/05/2013 

(181)  23/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

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

црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21661  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/490 (220)  23/05/2013 

(181)  23/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  
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(591)  црна, бела, златна, жолта, зелена, 

црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21668  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/492 (220)  27/05/2013 

(181)  27/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

DOLOFEN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  21811  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/496 (220)  28/05/2013 

(181)  28/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Асоцијација за развој на спорт и 

култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола 

ул.Браќа Мингови бр.18, Битола, MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(111)  21810  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/497 (220)  28/05/2013 

(181)  28/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Асоцијација за развој на спорт и 

култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола 

ул.Браќа Мингови бр.18, Битола, MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања  
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кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава и културни активности  

 

(111)  21724  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/503 (220)  30/05/2013 

(181)  30/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-

извоз Градско 

Автопат бб, 1420 Градско, MK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци;  привремено сместување  

 

(111)  21725  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/504 (220)  30/05/2013 

(181)  30/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-

извоз Градско 

Автопат бб, 1420 Градско, MK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци;  привремено сместување  

 

(111)  21674  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/505 (220)  30/05/2013 

(181)  30/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, зелена, црвена и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; препарати 

за чистење, грижа и разубавување на 

прибор на јадење и садови; сапуни за 

домашна употреба; прашак за миење 

садови; детергенти за миење садови; 

препарати за миење садови; агенси за 
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сушење за машини за миење садови; 

одмастувачи  

 

(111)  21669  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/506 (220)  30/05/2013 

(181)  30/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, зелена, црвена и сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; препарати 

за чистење, грижа и разубавување на 

прибор на јадење и садови; сапуни за 

домашна употреба; прашак за миење 

садови; детергенти за миење садови; 

препарати за миење садови; агенси за 

сушење за машини за миење садови; 

одмастувачи  

 

(111)  21673  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/507 (220)  30/05/2013 

(181)  30/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  ФИТОФАРМ 

ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

PRO-GASTIN 

(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, 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  21670  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/510 (220)  31/05/2013 

(181)  31/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  ЛЕОВ, Трајче 

ул.Костурска 51, 1400 Велес, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно сина, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  грејачи за вода (бојлери), 

електрични бојлери; соларни бојлери, 

соларни панели, електричен мини шпорет, 
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мини шпорет на гас, плинско решо  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; увоз-извоз и услуги при 

продажба на големо и мало со: грејачи за 

вода (бојлери), електрични бојлери, 

соларни колектори [греење], соларни 

бојлери, соларни панели, електричен мини 

шпорет, мини шпорет на га, плинско решо   

 

(111)  21671  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/511 (220)  31/05/2013 

(181)  31/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  ЛЕОВ, Трајче 

ул.Костурска 51, 1400 Велес, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, сина, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  соларни панели  

кл. 11  грејачи за вода (бојлери), 

електрични бојлери; соларни бојлери, 

електричен мини шпорет, мини шпорет на 

гас, плинско решо, греалки за воздух 

(кварцни)  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; увоз-извоз и услуги при 

продажба на големо и мало со: грејачи за 

вода (бојлери), електрични бојлери, 

соларни колектори [греење], соларни 

бојлери, соларни панели, електричен мини 

шпорет, мини шпорет на гас, плинско 

решо, греалки за воздух кварцни)  

 

(111)  21672  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/512 (220)  31/05/2013 

(181)  31/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Лука Суша and Зоран Костески 

ул.Маршал Тито бр.16-5, 1000 Скопје , 

MK and ул.44 бр.14, Волково, 1000 

Скопје, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, темно и светло жолта, црна 

и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи - рекламирање, ширење на 

рекламен материјал (трактати, проспекти 

печатени материјали, примероци), 

организирање дејности и советување за 

организирање дејности, размножување на 

документи, јавно мислење (испитување на 

јавното мислење), компјутеризирана 

работа со датотеки, организирање 

изложби во комерцијални и рекламни 

цели, on-line рекламирање по пат на 

компјутерска мрежа, изнајмување на 

време на пристап со комуникации по пат 

на сите начини за рекламирање; 

објавување рекламни текстови; 

изнајмување рекламен простор; односи со 

јавност; информациони агенции; 

маректиншки.  

кл. 38  телекомуникации; телекомуникации 

со помош на мрежи со оптички 

кабли,електронска пошта, новински 
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агенции, електронска комуникација, 

обезбедување пристап до дати на 

податоци, обезбедување пристап до 

светската информатичка мрежа, 

емитување (емитување радио програми), 

пренесување слики и пораки (пренесување 

слики и пораки со помош на компјутери), 

телевизиско рекламирање, телевизиски 

реклами ,компјутерско рекламирање преку 

интернет  

кл. 40  развивање (развивање 

фотографски филм), услуги за 

составување фотографии, развивање 

фотографски филм, фотографско 

печатење, фотографирање  

 

(111)  21442  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/513 (220)  31/05/2013 

(181)  31/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

СКОПСКО 

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

сребрена 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21448  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/514 (220)  31/05/2013 

(181)  31/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

СКОПСКО 

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

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21449  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/515 (220)  31/05/2013 

(181)  31/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  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)  



 

 

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

 

30 Јуни 2015 Гласник Бр. 3/2015  

 

ГОРСКО 

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

црвена кафена 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21447  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/516 (220)  31/05/2013 

(181)  31/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

СКОПСКО 

(591)  црна, бела, златна, светло зелена, 

темно зелена, црвена, сребрена 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21444  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/517 (220)  31/05/2013 

(181)  31/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

СКОПСКО RADLER 

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

црвена 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21443  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/518 (220)  31/05/2013 

(181)  31/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  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 
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(540)  

 

ГОРСКО 

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

црвена, кафена 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21446  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/519 (220)  31/05/2013 

(181)  31/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

СКОПСКО 

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

сребрена 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21445  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/520 (220)  31/05/2013 

(181)  31/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  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)  

 

ГОРСКО 

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

кафена 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21656  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/521 (220)  03/06/2013 

(181)  03/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

 

PODS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средство за белење и други 

супстанции за перење; препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување; сапуни; парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на 

забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели, диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња; фластери,  материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби, забарски 

смоли, средства за дезинфекција, 

препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 

намени  

 

(111)  21435  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/528 (220)  03/06/2013 

(181)  03/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc., 

2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808, 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)  сите нијанси на сина, сива, 

сребрена, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, тутунски производи; 

запалки, кибрити, артикли за пушачи  

 

(111)  21433  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/529 (220)  03/06/2013 

(181)  03/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc., 

2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808, 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)  сите нијанси на сива, сребрена, 

црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, тутунски производи; 

запалки, кибрити, артикли за пушачи  
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(111)  21436  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/530 (220)  03/06/2013 

(181)  03/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc., 

2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808, 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)  сите нијанси на црвена, сива, 

сребрена, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, тутунски производи; 

запалки, кибрити, артикли за пушачи  

 

(111)  21434  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/531 (220)  03/06/2013 

(181)  03/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc., 

2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808, 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)  сите нијанси на сина, сива, сребрена 

и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, тутунски производи; 

запалки, кибрити, артикли за пушачи  

 

(111)  21431  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/532 (220)  03/06/2013 

(181)  03/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc., 

2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808, 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)  сите нијанси на црвена, сива, 

сребрена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 34  цигари; тутун, тутунски производи; 

запалки, кибрити, артикли за пушачи  

 

(111)  21428  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/533 (220)  03/06/2013 

(181)  03/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc., 

2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808, 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)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, тутунски производи; 

запалки, кибрити, артикли за пушачи  

 

(111)  21432  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/534 (220)  03/06/2013 

(181)  03/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc., 

2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808, 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)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, тутунски производи; 

запалки, кибрити, артикли за пушачи  

 

(111)  21733  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/535 (220)  03/06/2013 

(181)  03/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  ДУ ДМТХ Дооел Скопје 

Бул.Крсте Мисирков бр.76, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, црна, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката и фотографиите, како и 

заземјоделството, градинарството и 

шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

ѓубриња; смеси за гаснење пожар; 

производи за калење и заварување; 

хемиски материи за конзервирање 

прехранбени производи; материи за 

штавење; лепливи материи што се 

користат во индустријата  

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови;средства за 

заштита од 'рѓа и гниење на 

дрвото;материи за боење; средства за 
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нагризување; сурови природни 

смоли;метали во листови и во прав за 

сликарите, декоратерите, печатарите и 

уметниците  

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување; сапуни; 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите  

кл. 4  индустриски масла и масти; 

мазива;соединенија за собирање прашина 

со навлажнување и врзување;горива 

(вклучителнио и течни горива за мотори) и 

материи за осветлување;свеќи и фитили 

за осветлување  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјал за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални 

материјали за железнички шини; 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални 

предмети; метални цевки; каси;производи 

од обичен метал што не се вклучени во 

другите класи; руди  

кл. 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. 8  рачни алати и направи; прибор за 

јадење; ладно оружје; жилети  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување, апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање;автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 10  хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи, хируршки 

материјали за шиење  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и санитарни намени  

кл. 12  возила; апарати за движење по 

земја, воздух или вода  

кл. 13  огнено оружје; муниција и 

проектили; експлозиви; огномет  

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури 

и производи од скапоцени метали 

илиобложени со нив што не се опфатени 

со другите класи; накит, скапоцени 

камења; хорологиски и хронометриски 

инструменти  

кл. 15  музички инструменти  

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички 

материјал; фотографии; канцелариски 
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материјали; лепила за канцелариска или 

куќна употреба; материјали што ги 

користат уметниците; сликарски четки; 

машини за пишување и канцелариски 

прибор (освен мебел); материјал за обука 

и настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување (што не се 

вклучени во другите класи); печатарски 

букви; клишиња  

кл. 17  гума, гутаперка, растителна смола, 

азбест, лискун и производите од овие 

материјали што не се вклучени во другите 

класи;пресувани пластични материјали кои 

се користат во производството; 

материјали за обвивање, за заптисување и 

за изолација; неметални еластични цевки  

кл. 18  кожа и имитации на кожа и 

производи направени од овие материјали, 

што не се вклучени во другите класи; 

животинска кожа, делови од животинска 

кожа, торби и куфери, чадори, сонцебрани 

и стапови за одење, камшици, узди и 

сарачки производи  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба, 

асфалт, катран и битумен, неметални 

преносни конструкции, споменици што не 

се од метал 

  

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 сунѓери;четки (со исклучок на 

сликарски четки); материјали за правење 

четки; прибор за чистење; челични жици 

за стружење; сурово или полуобработено 

стакло (освен стакло што се користи во 

градежништвото); стаклени производи, 

порцелански и керамички предмети што не 

се вклучени во другите класи  

кл. 22  јажиња, канапи, мрежи, шатори, 

настрешници, церади, едра, вреќи и торби 

(кои не се вклучени во другите 

класи);материјали за полнење (освен од 

гума или пластични материјали); сурови 

текстилни влакнести материјали  

кл. 23  предено и конец за текстил  

кл. 24  текстил и текстилни производи што 

не се опфатени со другите класи; покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 26  тантела и везови, панделки и 

гајтани; петлици, закачки и окца, топуски и 

игли; вештачко цвеќе  

кл. 27  килими, килимчиња, простирки и 

бришачи, линолеум и други материјали за 

подни прекривки; ѕидни тапети (што не се 

од текстил)  

кл. 28  игри и играчки; предмети за 

гимнастика и спорт што не се опфатени со 

другите класи; украси за елки  

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

преработки;конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти;јајца, млеко и 

млечни производи; масла и масти за 

јадење  

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

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи 

одтесто и слатки, сладолед; мед, 

меласа;квасец, прашок за печење; сол, 

сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

муридии; мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи животни 

(живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, 

билки и природно цвеќе; храна за животни; 

пивски слад  
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кл. 32  пиво; минерална и сода-вода и 

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци.  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 34  тутук; производи за пушачите; 

кибрити  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување.  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; услуги на хигиена и разубавување 

на луѓе или животни; земјоделски, 

градинарски и шумски услуги  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги 

за заштита на имот и лица, лични и 

социјални услуги што ги обезбедуваат 

трети лица за задоволување на потребите 

на поединците  

 

(111)  21657  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/536 (220)  31/05/2013 

(181)  31/05/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Meda AB 

Pipers vag 2 A, SE-170 09 Solna, SE 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

MESTINON 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии за употреба во 

индустријата, науката и фотографијата, 

како и о земјоделството, градинарството и 

шумарството; непреработени вештачки 

смоли, непреработена пластика; ѓубрива; 

состави за гаснење пожар; препарати за 

калење и лемење; хемиски супстанции за 

зачувување (конзервирање) на 

прехранбени производи; супстанции за 

штавење; лепила за користење во 

индустријата  

кл. 3  препарати за белење и други 

супстанции за употреба при перење; 

препарати за чистење, полирање, триење 

и нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметика, лосиони за 

коса; препарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски  ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, 

храна за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјали за пломбирање 

заби, стоматолошки восок; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  21655  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/538 (220)  04/06/2013 

(181)  04/06/2023 

(450) 30/06/2015 
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(732)  Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови АД МЛЕКАРА 

БИТОЛА, 

ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола 

, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно зелена, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалоци од овошшје и овошни 

сокови  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало и увоз и извоз со пијалоци од овошје 

и овошни сокови  

 

(111)  21429  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/539 (220)  04/06/2013 

(181)  04/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Procter & Gamble International 

Operations SA 

47 Route de Saint-Georges, 1213 Petiti 

Lancy, CH 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, парфимерија, етерични 

масла, козметички производи, лосиони за 

коса, препарати за бричење и после 

бричење, антиперспиранти и дезодоранси  

 

(111)  21654  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/540 (220)  04/06/2013 

(181)  04/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Ирена Тасевска 

бул.Кочо Рацин бр.10/37, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црвена, бордо, портокалова, сина, 

светло сина, тегет, зелена, зветло зелена, 

жолта, окер, виолетова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  водка, алкохолни пијалаци (без 

пиво)  

кл. 35  рекламирање; водење на 
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работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(111)  21735  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/541 (220)  04/06/2013 

(181)  04/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги КОЛИД КОМПАНИ АС 

ДОО 

с.Колешино, Ново Село, Бр. ББ 

Колешино, Ново Село, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дистрибуција; дистрибуција на 

производи; дистрибуција на рекламни и 

промотивни материјали; рекламирање; 

водење на работењето; управување со 

работата; канцелариски работи   

 

(111)  21734  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/546 (220)  06/06/2013 

(181)  06/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ 

ул.Андреја Стојановиќ бр.9, Тетово, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

LEVIORINIL 

(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 зби и забарски 

смоли, средства за дезинфекција, 

препарати за уништување штетници, 

фунгициди, хербициди  

 

(111)  21732  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/550 (220)  06/06/2013 

(181)  06/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  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)  

 

TERASTREAM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, контрола (инспекција), за 

помош (спасување) и за обука; апарати и 

инструменти за спроведување, 

дистрибуирање, трансформирање, 

акумулирање, подесување или 

управување на електрична енергија; 

апарати за снимање, пренос, обработка и 

репродукција на звук, слика или податоци; 

магнетни носачи на податоци; механизми 

за уреди кои се активираат со претходно 

уфрлување кованици; апарати за 

сметање, опрема за обработка на 

податоци и компјутери; ЦД, ДВД и 

останати дигитални носачи на податоци од 
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сите видови (вклучени во класата 09); 

компјутерски програм/софтвер; 

електронски складирани податоци (кои 

можат да се превземаат), електронски 

публикации (кои можатда се превземаат)  

кл. 35  огласување; водење комерцијални 

работи; комерцијална администрација; 

собирање, систематизација, компилација и 

анализа на деловни податоци и 

информации во компјутерска база на 

податоци; услуги на малопродажба 

(вклучувајќи преку интернет и други 

комуникациски мрежи) кои се однесуваат 

на производи од класите 09 и 16  

кл. 38  телекомуникации; услуги на 

новински агенции; изнајмување на 

телекомуникациска опрема; информации 

за телекомуникации  

кл. 41  образование; стручно 

оспособување; разонода; спортски и 

културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги како и 

сродни услуги на истражување и 

концепција; услуги на индустриски анализи 

и истражувања; концепција и развој на 

компјутери, компјутерски 

програми/софтвер и база на податоци; 

одржување на компјутерски 

програми/софтвер; техничко советување 

поврзано со услуги во оваа класа; 

компјутерски услуги кои се однесуваат на 

електронско складирање на податоци; 

изнајмување опрема за обработка на 

податоци; услуги на дизајнирање веб-

страници за други  

 

(111)  21427  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/552 (220)  07/06/2013 

(181)  07/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за маркетинг 

комуникации и услуги ТБВ МЕДИА 

Дооел Скопје 

ул.Разловечко востание бр.26/3-14, 

Скопје, MK 

(740)  ТБВ МЕДИА Дооел Скопје 

Б.Ц. Палома Бјанка 4 кат, 1000 Скопје  

(540)  

 

(591)  сите бои 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, изнајмување 

рекламен простор, дистрибуција на 

примероци, надворешно рекламирање, 

рекламирање (огласување), компјутерско 

рекламирање преку интренет, 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, агенции за 

рекламирање, рекламни текстови 

(објавување реклами текстови)  

 

(111)  21809  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/553 (220)  07/06/2013 

(181)  07/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство и 

промет на метални делови и пластични 

производи РС  ФИЛТРИ ДОО ОХРИД 

ул.15-ти Корпус бр.89, Охрид, MK 

(740)  БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, 

адвокат 

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

Скопје, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  небесно сина, црвена, жолта и сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, 

метални градежни материјали, метални 

преносни конструкции, метални 

материјали за железнички шини, жици и 

кабли од обичен метал кои не се 

електрични, браварски производи, мали 

метални производи, метални цевки, каси, 

производи од метал кои не се опфатени со 

другите класи, руди  

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила); машински спојници и 

трансмисиски елементи (освен за 

сувоземни возила), земјоделски направи; 

инкубатори за јајца  

кл. 8  рачни алати и направи; прибор за 

јадење; ладно оружје, жилети  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 

намени  

кл. 12  возила; апарати за движење по 

земја, воздух или вода  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(111)  21430  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/554 (220)  10/06/2013 

(181)  10/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  AbbVie Inc. 

1 North Waukegan Road, North Chicago, 

Illinois 60064, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

PEOPLE. PASSION. 

POSSIBILITIES. 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  памфлети, брошури, билтени и 

книги во врска со теми од областа на 

здравствена нега  

кл. 44  обезбедување медицински 

информации, имено, информации во врска 

со медицински состојби, третман и 

производи за пациенти и професионалци 

во областа на здравствена нега; 

медицински консултации, имено, 

обезбедување совет на професионалци во 

областа на здравствената нега во врска со 

медицински состојби и третмани  

 

(111)  21653  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/556 (220)  12/06/2013 

(181)  12/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Aktiebolaget Electrolux 

SE-105 45 Stockholm, SE 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

ZANUSSI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  игри и играчки  

 

(111)  21933  (151)  11/06/2015 

(210)  TM  2013/557 (220)  12/06/2013 

(181)  12/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  „Аграр-Ко“ дооел Кочани 

ул.„Штипски пат“ бб, Кочани, MK 

(740)  „Аграр-Ко“ дооел Кочани 
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ул.„Гошко Викентиев“ бр.23, Кочани 

(540)  

 

(591)  зелена, бела, жолта, портокалова, 

сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  концентрирана оцетна киселина  

 

(111)  21936  (151)  11/06/2015 

(210)  TM  2013/558 (220)  12/06/2013 

(181)  12/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  „Аграр-Ко“ дооел Кочани 

ул.„Штипски пат“ бб, Кочани, MK 

(740)  „Аграр-Ко“ дооел Кочани 

ул.„Гошко Викентиев“ бр.23, Кочани 

(540)  

 

(591)  зелена, црвена, бела, жолта, 

портокалова, темно сина, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  прехранбен оцет  

 

(111)  21935  (151)  11/06/2015 

(210)  TM  2013/559 (220)  12/06/2013 

(181)  12/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  „Аграр-Ко“ дооел Кочани 

ул.„Штипски пат“ бб, Кочани, MK 

(740)  „Аграр-Ко“ дооел Кочани 

ул.„Гошко Викентиев“ бр.23, Кочани 

(540)  

 

ЈАБОЛКОВ 5% ОЦЕТ (во 

изглед) 

(591)  зелена, црвена, бела, жолта, 

портокалова, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  јаболков оцет  

 

(111)  21934  (151)  11/06/2015 

(210)  TM  2013/560 (220)  12/06/2013 

(181)  12/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  „Аграр-Ко“ дооел Кочани 

ул.„Штипски пат“ бб, Кочани, MK 

(740)  „Аграр-Ко“ дооел Кочани 

ул.„Гошко Викентиев“ бр.23, Кочани 

(540)  

 

(591)  зелена, црвена, бела, жолта, 

портокалова, темно сина, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  оцет (вински, прехрамбен , јаболков 

) и концетрирана оцетна киселина  
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(111)  21496  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/561 (220)  12/06/2013 

(181)  12/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

QUENCH 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  бричеви и ножиња за бричеви; 

диспензери, касети, држачи, и кертриџи, 

сите специјално дизајнирани за и што 

содржат ножиња за бричеви, делови и 

опрема за сите горенаведени производи  

 

(111)  21372  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/562 (220)  12/06/2013 

(181)  12/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  GALDERMA S.A. 

Zugerstrasse 8, CH-6330 CHAM, CH 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  светло и темна сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички препарати  

кл. 5  фармацевтски препарати и 

супстанции  

кл. 10  медицински уреди  

 

(111)  21909  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/564 (220)  13/06/2013 

(181)  13/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  FRANCK Prehrambena industrija, 

dionicko drustvo ZAGREB 

10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. 

Скопје 

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

GLORIA CAJ KAMILICA 

(591)  жолта, зелена, портокалова, 

виолетова, бела, црна 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(111)  21910  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/565 (220)  13/06/2013 

(181)  13/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  FRANCK Prehrambena industrija, 

dionicko drustvo ZAGREB 

10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. 

Скопје 

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

GLORIA CAJ MENTA 

(591)  жолта, зелена, виолетова, кафена, 

бела, црна 

(554)  тродимензионална 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(111)  21911  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/566 (220)  13/06/2013 

(181)  13/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  FRANCK Prehrambena industrija, 

dionicko drustvo ZAGREB 

10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. 

Скопје 

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

GLORIA CAJ SIPAK 

(591)  жолта, зелена, виолетова, црвена, 

кафена, бела, црна 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(111)  21912  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/567 (220)  13/06/2013 

(181)  13/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  FRANCK Prehrambena industrija, 

dionicko drustvo ZAGREB 

10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. 

Скопје 

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

GLORIA CAJ SUMSKO VOCE 

(591)  жолта, зелена, виолетова, црвена, 

сина, бела, црна 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(111)  21367  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/570 (220)  14/06/2013 

(181)  14/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Basf Corporation 

100 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932, 

US 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

TEQUALIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  биолошки препарати за употреба во 

земјоделството, хортикултурата и 

шумарството, посебно земјоделски и 

хортикултурни инокуланти, благотворни 

бактерии и додатоци за земјата  

кл. 5  препарати за уништување на 

бактерии; инсектициди, фунгициди, 

хербициди, пестициди, нематициди, 

нематоди за контрола на инсекти, 

биолошки контролни агенси  

кл. 31  земјоделски, хортикултурни и 

шумски производи посебно биолошки 

производи третирани со семиња, зрна, 

семе и вегетативни делови  од растенија; 

слама и гној, невклучени во други класи  
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(111)  21620  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2013/571 (220)  14/06/2013 

(181)  14/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Брезовски Чедомир 

бул.Јане Сандански бр.36/4-8, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  темно и светло зелена, во 

комбинација со темно и светло сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување,финансиски работи, 

монетарни работи и работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(111)  21365  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/572 (220)  14/06/2013 

(181)  14/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Basf Corporation 

100 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932, 

US 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

INVIDUON 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  биолошки препарати за употреба во 

земјоделството, хортикултурата и 

шумарството, посебно земјоделски и 

хортикултурни инокуланти, благотворни 

бактерии и додатоци за земјата  

кл. 5  препарати за уништување на 

бактерии; инсектициди, фунгициди, 

хербициди, пестициди, нематициди, 

нематоди за контрола на инсекти, 

биолошки контролни агенси  

кл. 31  земјоделски, хортикултурни и 

шумски производи посебно биолошки 

производи третирани со семиња, зрна, 

семе и вегетативни делови  од растенија; 

слама и гној, невклучени во други класи  

 

(111)  21366  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/573 (220)  14/06/2013 

(181)  14/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Basf Corporation 

100 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932, 

US 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

SERIFEL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  биолошки препарати за употреба во 

земјоделството, хортикултурата и 

шумарството, посебно земјоделски и 

хортикултурни инокуланти, благотворни 

бактерии и додатоци за земјата  

кл. 5  препарати за уништување на 

бактерии; инсектициди, фунгициди, 

хербициди, пестициди, нематициди, 

нематоди за контрола на инсекти, 

биолошки контролни агенси  

кл. 31  земјоделски, хортикултурни и 

шумски производи посебно биолошки 

производи третирани со семиња, зрна, 

семе и вегетативни делови  од растенија; 

слама и гној, невклучени во други класи  

 

(111)  21913  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/574 (220)  17/06/2013 

(181)  17/06/2023 
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(450) 30/06/2015 

(732)  I G L A Sh.p.k,  

Komuna Vaqarr, Tirana, AL 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  жолта, окер, кафена, зелена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, производи за пушачи и 

кибрит  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи  

 

(111)  21364  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/575 (220)  17/06/2013 

(181)  17/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Basf Corporation 

100 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932, 

US 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

VELONDIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  биолошки препарати за употреба во 

земјоделството, хортикултурата и 

шумарството, посебно земјоделски и 

хортикултурни инокуланти, благотворни 

бактерии и додатоци за земјата  

кл. 5  препарати за уништување на 

бактерии; инсектициди, фунгициди, 

хербициди, пестициди, нематициди, 

нематоди за контрола на инсекти, 

биолошки контролни агенси  

кл. 31  земјоделски, хортикултурни и 

шумски производи посебно биолошки 

производи третирани со семиња, зрна, 

семе и вегетативни делови  од растенија; 

слама и гној, невклучени во други класи  

 

(111)  21370  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/576 (220)  17/06/2013 

(181)  17/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  NEWELL RUBBERMAID EUROPE 

LLC 

3 Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, 

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)  

 

DYMO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојници и 

трансмисиски елементи (освен за 

сувоземни возила), земјоделски направи 

(кои не се рачни), инкубатори за јајца, а 

особено рачни машини за печатење на 

етикети; машини за врежување и 

гравирање пластика, метал и слично; 

кертриџи за фонт (печатење); рачни 

машини за етикетирање и маркирање; 

рачни машини за правење етикети/ за 

врежување и гравирање  

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава: 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 
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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, а 

особено електронски машини за правење 

етикети и електронски печатачи за 

етикети; софтвер за етикетирање за 

машини за печатење на етикети; 

компјутерски печатачи за печатење 

етикети; електронски машини за печатење 

датум и време; прибор за правење етикети 

што се состои од електронска машина за 

правење етикети и ленти; касети и 

кертриџи што содржат ленти, празни 

етикети, етикети за адреси, етикети за 

испорака, хартиени ознаки, хартиени 

ознаки за цени и хартиени ознаки за 

идентификација за употреба со 

електронски машини за етикетирање; 

касети и кертриџи за фонт за употреба во 

врска со електронски машини за 

етикетирање  

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, а 

особено празни етикети за печатење; 

ленти за етикети; ленти за врежување и 

гравирање; електронски бришач 

(канцелариски материјал); касети и 

кетриџи што содржат ленти; празни 

етикети; етикети за адреси; етикети за 

испорака; хартиени ознаки, хартиени 

ознаки за цени и хартиени ознаки за 

идентификација за употреба со 

електронски машини за етикетирање; 

хартиени ознаки, хартиени ознаки за цени 

и хартиени ознаки за идентификација; 

упатства за употреба  

 

(111)  21371  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/577 (220)  17/06/2013 

(181)  17/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Luxembourg Brands S.a.r.l. 

412F, route d'Esch, L-2086, LU 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

ROTRING 

(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, а 

особено канцелариски материјали; 

инструменти за пишување, цртање, боење 

и обележување; шестари за цртање; 

прибор за цртање; табли за цртање; 

матрици за букви; шаблони за цртање; 
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резерви, мастила и кертриџи за 

инструменти за пишување и цртање; гуми; 

кутии, држачи и контејнери за инструменти 

за пишување, пишување, боење и 

обележување и за резерви, мастила и 

кертриџи  

 

(111)  21497  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2013/580 (220)  18/06/2013 

(181)  18/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Bacardi & Company Limited 

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LI 

(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)  

 

GREY GOOSE 

(591)  бела, црна, зелена, жолта, 

портокалова, сина, светло сина, темно 

сина, црвена, сива 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  водка со вкус на портокал  

 

(111)  21501  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2013/581 (220)  18/06/2013 

(181)  18/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Bacardi & Company Limited 

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LI 

(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)  бела, црна, светло зелена, темно 

зелена, жолта, портокалова, светло сина, 

темно сина, сива 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  водка со вкус на портокал  

 

(111)  21500  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2013/582 (220)  18/06/2013 

(181)  18/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Bacardi & Company Limited 

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LI 

(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)  
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GREY GOOSE 

(591)  бела, црна, темно зелена, светло 

зелена, жолта, црвена, портокалова, сина, 

сива 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  водка со вкус на лимон  

 

(111)  21503  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2013/583 (220)  18/06/2013 

(181)  18/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Bacardi & Company Limited 

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LI 

(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)  бела, црна, темнозелена, светло 

зелена, жолта, портокалова, сина, сива 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  водка со вкус на лимон  

 

(111)  21498  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2013/584 (220)  18/06/2013 

(181)  18/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Bacardi & Company Limited 

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LI 

(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)  

 

GREY GOOSE 

(591)  бела, црна, зелена, окер, 

портокалова, сина, светло сина, темно 

сина, црвена, сива, кафена 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  водка со вкус на круша  

 

(111)  21499  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2013/585 (220)  18/06/2013 

(181)  18/06/2023 

(450) 30/06/2015 

 (732)  Bacardi & Company Limited 

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LI 

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

портокалова, сина, светло сина, темно 

сина, сива, кафена 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  водка со вкус на круша  

 

(111)  21362  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/588 (220)  19/06/2013 

(181)  19/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

СКОПСКО МЛАДО 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21363  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/589 (220)  19/06/2013 

(181)  19/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

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

златна, сребрена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21361  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/590 (220)  19/06/2013 

(181)  19/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  жолта, светло зелена, темно зелена, 

црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  
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(111)  21395  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/591 (220)  19/06/2013 

(181)  19/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  жолта, светло зелена, темно зелена, 

црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  21502  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2013/594 (220)  20/06/2013 

(181)  20/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(300)  011825825  17/05/2013  EM 

(732)  ROUTEX B.V. 

Strawinskylaan 1725, 1077XX Amsterdam, 

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)  

 

(591)  златна, бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  кредитни картички; дебитни 

картички; шифрирани картички; паметни 

картички (картички со интегрирани кола), 

бесконтактни паметни картички; 

шифрирани картички за идентификација; 

шифрирани картички за употреба при 

трансакции на местото на продажба; 

компјутерски дигитални мапи  

кл. 35  сметководствени услуги; услуги на 

управување со податоци; обезбедување 

на изводи од сметки; управување со 

деловни сметки  

кл. 36  услуги на кредитини картички; 

услуги на дебитни картички; услуги на 

платежни картички; административни 

услуги на плаќањата; процесирање на 

плаќања; услуги на финансиски клиринг; 

електронски трансфер на средства; 

електронски кредитни трансакции; 

електронски дебитни трансакции; 

монетарни трансакции; обезбедување на 

информации во врска со плаќања и 

монетарни трансакции  

 

(111)  21696  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/595 (220)  20/06/2013 

(181)  20/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за централно греење, 

водовод и одвод, соларна енергија и 

климатизација ТЕРМАЛ КОМФОРТ 

ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар 
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ул.Циглана 1 бр.17, 1230 Гостивар, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, зелена, розева, жолта, сива, 

бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, ладење, сушење, 

вентилација, снабдување со вода, 

санитарни намени; акумулатори на 

топлина; апарати за климатизација; 

апарати за дезодорирање на воздухот; 

апарати за јонизирање на воздухот; 

апарати и машини за прочистување на 

воздухот; стерилизатори на воздухот; 

воздушни вентили за грејни тела на пареа; 

цевки за бојлери за грејни инсталации; 

инсталации; инсталации за бањи; 

елементи за греење; апарати на гас 

(помошни делови за регулација и 

сигурност на апаратите на гас); генератори 

на гас (инсталации); апарати за 

напојување со вода на грејни бојлери; 

генератори; котли за греење; плочи за 

греење; безбедносни помошни уреди за 

апарати на вода или гас и цевки; соларни 

колектори (греење); соларни печки; 

апарати за греење вода  

кл. 35  рекламирање, канцелариски 

работи, продажба на големо и продажба 

на мало на: апарати за осветлување, 

греење, создавање пареа, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со 

вода, санитарни намени; акумулатори на 

топлина; апарати за климатизација; 

апарати за дезодорирање на воздухот; 

апарати за јонизирање на воздухот; 

апарати и машини за прочистување на 

воздухот; стерилизатори на воздухот; 

воздушни вентили за грејни тела на пареа; 

цевки за бојлери за грејни инсталации; 

инсталации; инсталации за бањи; 

елементи за греење; апарати на гас 

(помошни делови за регулација и 

сигурност на апаратите на гас); генератори 

на гас (инсталации); апарати за 

напојување со вода на грејни бојлери; 

генератори; котли за греење; плочи за 

греење; безбедносни помошни уреди за 

апарати на вода или гас и цевки; соларни 

колектори (греење); соларни печки; 

апарати за греење вода  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски работи; монтирање и 

поправање апарати за греење; 

хидроизолирање (градби); монтирање и 

поправање електрични апарати; 

поставување водоводни инсталации; 

обновување машини што се амортизирани 

или делумно уништени; антикорозивно 

заштитување  

 

(111)  21369  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/596 (220)  20/06/2013 

(181)  20/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(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)  

 

PHARYNGAL BOSNALIJEK 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  21908  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/597 (220)  11/06/2013 

(181)  11/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  RED BULL GmbH 

Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

ГИ АКТИВИРА ТЕЛОТО И 

УМОТ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалаци; газирани 

пијалаци, енергетски пијалаци, пијалаци со 

сурутка, освежителни пијалаци, 

хипертоник и хипотоник пијалаци (за 

употреба и/или како што се бара од 

спортистите); изотоник пијалоци; пиво, 

пиво од слад, пченично пиво, портер, але, 

темно и светло; минерална вода, вода за 

сервирање и газирана вода; овошни 

пијалаци и овошни сокови, безалкохолни 

зеленчукови или овошни пијалаци и 

безалкохолни овошни екстракти; сирупи и 

други препарати за правење пијалаци и 

сирупи за лимонада; пастили и прашоци за 

шумливи пијалаци; безалкохолни 

аперитиви и коктели; шербети; овошни 

каши за пиење.  

 

(111)  21368  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/598 (220)  25/06/2013 

(181)  25/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  SANOFI 

54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

ALLEOPHTA (во изглед) 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, т.е. 

антихистаминици и анти-алергиски 

производи  

 

(111)  21376  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/600 (220)  25/06/2013 

(181)  25/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  No Fear International Limited 

Unit A, Brook Park East, Shirebrook NG20 

8RY, GB 

(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)  

 

NO FEAR 

 (551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  aпарати и инструменти: научни, 

наутички, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, за сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитет; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање, компакт дискови; 
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ДВД и други медиуми за дигитално 

снимање; механизми за апарати што се 

активираат со монети или жетони; 

регистар каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци, 

компјутери; компјутерски софтвер; апарати 

за гасење пожар; слушалки за уши; 

часовници и тајмери; педометри; батерии 

и полначи; бинокулари; очила, очила за 

читање, очила за сонце, спортски очила, 

очила за пливање; рамки, леќи, 

синџирчиња, врвки и кутии за очила; 

перничиња, штитници и заштитници за 

колено, лакт, нога, рака, тело, лице и очи; 

заштитни кациги; заштитни очила; 

заштитна облека, додатоци, капи и обувки; 

штитници за уста (штитници за заби); 

појаси, елеци и пловки за спасување; 

чепови за уши; апарат со електронски 

дисплеј за употреба со опрема за 

вежбање; опрема и апарати за нуркање; 

електронски софтвер за игри; МРЗ плеери 

и подвижни и рачни дигитални 

електронски уреди за снимање, 

организирање, пренос, манипулација и 

ревидирање на текст, податоци, аудио и 

видео документи и предмети за овие 

уреди, футроли за мобилни телефони; 

делови и делчиња за сите погоренаведени 

производи  

кл. 18  кожа и имитација на кожа, и 

производи направени од овие материјали 

што не се вклучени во други класи; 

животински кожи, дебели животински кожи; 

големи куфери (багаж) и патни торби; 

ранци кои се носат на едно рамо, ранци, 

руксаци, планинарски ранец; торби за на 

велосипед; кутии од кожа или од кожа и 

картон, торби, портфолија; паричници, 

портмонеа, торбички (кожени торбички) за 

патување; футроли за клучеви направени 

од кожа што имаат привезок за клучеви; 

футроли за картички; ремени; чадори, 

држачи за чадори, женски чадор за сонце, 

стапови за одење, бастуни; камшици, 

оглав, сарачки производи, јавачка опрема; 

кенгури за бебиња и деца; рамки за рачни 

торбички; ремени за лизгалки; делови и 

делчиња за сите погоренаведени 

производи  

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 28  игри и играчки; гимнастички и 

спортски артикли, опрема и апарати што 

не се вклучени во други класи; апарати и 

опрема за вежбање и фитнес; опрема и 

апарати за игралишта; украси за елка; 

карти за играње; лизгалки, скејтборд; 

торби посебно адаптирани за спортска 

опрема; рибарска опрема; штитници за 

уши и веѓи за спорт; боксерски маски; 

боксерски ракавици; боксерски вреќи; 

боречки ракавици; ракавици за вежбање; 

завои/стегачи за раце; ленти за раце за 

спорт; боксерски воздушни перничиња; 

боксерски фокусери; вреќички; брзи топки; 

палки за удирање; тренинг-кукли 

(фантомки); платформи за боксерски 

вреќи; тегови; штитници и заштитници; 

машини за веслање; тегови за гради; 

справи за истегнување; алатка за 

тонирање и дефинирање на мускулите на 

рацете; медицински топки; штитници за 

глава; вреќи за удирање; вреќи за 

тренирање; јажиња за скокање; боречки и 

боксерски гаќици; машки потпирачи за 

атлетика (спортска опрема); штитници за 

чевли; кациги за атлетска и спортска 

употреба; рингови за бокс и борење; 

гимнастички коњ; гимнастички разбој; 

јажиња за борење; јажина за искачување; 

статични велосипеди; клупи за тегови; 

степ машини; ракавици за кревање тегови; 

скијачки ракавици; торби за гимнастикз; 

трамполини; опрема за вежбање; опрема 

за кревање тегови; појаси за кревање 

тегови; јажиња за скокање; слободни 
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тегови; опрема за аеробик; аеробик 

фитнес појаси; статични справи за 

вежбање (велосипеди); еластични стегачи 

за вежбање; тегови за ножен зглоб; тегови 

за рачен зглоб; ленти за трчање; опрема 

за боречки вештини; штитници од удари, 

штитници за глава, ракавици за удирање, 

штитници за тело, мети, табли за удар со 

рака и нога; специјални боксерски 

ракавици; скутери [играчки]; делови и 

делчиња во оваа класа за сите 

погоренаведени производи  

 

(111)  21491  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/601 (220)  25/06/2013 

(181)  25/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  ZHENGZHOU YUTONG GROUP CO., 

LTD. 

No.8 Changchun Road, Hi-tech Industrial 

Park, Zhengzhou, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  Машини за дупчење, мешалки, 

валјаци за патишта, парни валјаци, 

Машини за мешање; машини за белење, 

машини за удирање, мешалки за бетон 

(машини), машини за правење битумен, 

булдожери, механички лопати, багери, 

машини за катранисување, машини за 

поставување шини, машини за изградба на 

патишта, машини за изработка на шини, 

машини за копање, машини за набивање, 

машини за изведување на земјени работи, 

машини за копање канали, (ппугови), 

електрични лопати (машини), машини и 

машинерии кои се користат во земјени 

градежни работи во областа на изградба 

на згради, мостови и патишта; вибратори 

за бетон [машини]; Поставување и 

отстранување на машини; дигалки, 

кранови (апарати за дигање на товар), 

стартери за мотори и машини; клипови за 

амортизација [делови од машини]; 

амортизери за машини; машини за 

чистење патишта [самоодни]; 

распрснувачи за отпадни води, апарати за 

миење. инсталации за миење возила, 

машини и апарати за чистење 

(електрични), одмастувачи (машини), 

машини за отстранување на ѓубре, 

машини за отстранување на отпадоци, 

машини за набивање ѓубре, машини за 

набивање отпадоци, машини за чистење, 

машини за сортирање во индустријата  

 

(111)  21604  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2013/602 (220)  25/06/2013 

(181)  25/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 

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

US 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

COLGATE 360 INTERDENTAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  четки за заби  

 

(111)  21424  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/605 (220)  26/06/2013 

(181)  26/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  DENSO CORPORATION 

1-1 Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref., JP 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 
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(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  Сметководство 

Деловна консултација (професионална -) 

Помош за деловен менаџмент 

Деловно истражување 

Систематско групирање на информациите 

во компјутерски датотеки 

Анализа на цената на чинење 

Пребарување на податоци во компјутерски 

досиеја за потреби на трети лица 

Диссеминација на рекламен материјал 

Анализа (експертиза) на ефикасноста во 

работењето 

Истражување на пазарот 

Анализи на пазарот - студии 

Изготвување на модели за рекламирање 

или продажна промоција 

"Он-лајн" рекламирање преку компјутерска 

мрежа 

Презентирање на производи преку 

средства за комуникација, за 

малопродажни цели 

Рекламирање 

Продажна промоција за потреби на трети 

лица 

Систематско распоредување на 

податоците во компјутерски датотеки 

Изготвување на даночни пријави 

Услуги во областа на продажба на мало 

или на големо 

Агенции за вработување 

Агенции за увоз-извоз  

кл. 42  Компјутерско програмирање 

Давање компјутери под закуп 

Консултација за компјутерски софтвер 

Дизајн на компјутерски софтвер 

Дизајн на компјутерски системи 

Анализа на компјутерски системи 

Консултација во областа на 

компјутерскиот хардвер 

Инженеринг 

Индустриски дизајн 

Одржување на компјутерски софтвер 

Испитување на материјали 

Механичко истражување 

Метеоролошки информации 

Физика (истражување) 

Проектни студии (технички -) 

Давање компјутерски софтвер под закуп 

Истражување и развој за потреби на трети 

лица 

Техничко истражување 

Испитување на погодноста на возилата за 

сообраќај на пат 

Временска прогноза 

Консултација во областа на 

интелектуалната сопственост 

Услуги за водење на судски спорови 

(парничење) 

Лиценцирање на интелектуална 

сопственост 

Техничко цртање 

Услуги за дијагностичко испитување или 

дијагностичка анализа во врска со делови 

од возила, делови од мотори, електронски 

апарати, телекомуникациски апарати, 

индустриски машини или уреди за 

домаќинство 

  

 

(111)  21420  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/606 (220)  26/06/2013 

(181)  26/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Златевски Љубиша 

ул.Фазанерија 2, бр.96, Гостивар, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

ULTRA LED 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 11  производи за расвета од лед, 

апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување  со 

вода и санитарни намени  

 

(111)  21929  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/607 (220)  26/06/2013 

(181)  26/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  А.Д. ЕВРОПА-СКОПJЕ 

Ул.808 бр.8, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, кафеава, зелена, 

златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадо  

 

(111)  21699  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/608 (220)  27/06/2013 

(181)  27/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  HANJIN SHIPPING HOLDINGS CO., 

LTD. 

25-11, Yoido-Dong, Youngdeungpo-Ku, 

Seoul, KR 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспорт no воздужен пат, баржа, 

чамец, автомобил, фериброд, товарен 

брод, железница, камион, и брод; 

обезбедување услуги за магацинско 

складирање за бродски, од моторни 

возила, железнички и авионски товар; 

услуги за складирање во магацини и 

стоваришта за контејнери; пакување 

артикли за транспорт, имено, пакување на 

стоки; услуги за посредување при 

транспорт; услуги за влечење со камион; 

услуги за транспорт со комбе при селење; 

услуги за изнајмување возила, имено, 

изнајмување автомобили и камиони; 

изнајмување магацински простор, 

магацинско складирање, складирање во 

стоваришта за контејнери; заштитен 

транспорт на скапоцености по воздушен 

пат, брод, железница и камион; достава на 

пратки по воздушен пат, брод, железница 

и камион; растоварање на товар; 

изнајмување сандаци за замрзната храна; 

транспорт со сплавови; бродско 

посредување; шлепување возила; 

изнајмување фрижидери; речен транспорт, 

туристички канцеларии; придружба на 

патници; услуги на туристичка агенција  

 

(111)  21700  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/609 (220)  27/06/2013 

(181)  27/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  HANJIN SHIPPING HOLDINGS CO., 

LTD. 

25-11, Yoido-Dong, Youngdeungpo-Ku, 

Seoul, KR 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспорт no воздужен пат, баржа, 

чамец, автомобил, фериброд, товарен 

брод, железница, камион, и брод; 

обезбедување услуги за магацинско 

складирање за бродски, од моторни 

возила, железнички и авионски товар; 

услуги за складирање во магацини и 

стоваришта за контејнери; пакување 

артикли за транспорт, имено, пакување на 

стоки; услуги за посредување при 

транспорт; услуги за влечење со камион; 

услуги за транспорт со комбе при селење; 

услуги за изнајмување возила, имено, 

изнајмување автомобили и камиони; 

изнајмување магацински простор, 

магацинско складирање, складирање во 

стоваришта за контејнери; заштитен 

транспорт на скапоцености по воздушен 

пат, брод, железница и камион; достава на 

пратки по воздушен пат, брод, железница 

и камион; растоварање на товар; 

изнајмување сандаци за замрзната храна; 

транспорт со сплавови; бродско 

посредување; шлепување возила; 

изнајмување фрижидери; речен транспорт, 

туристички канцеларии; придружба на 

патници; услуги на туристичка агенција  

 

(111)  21918  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/611 (220)  27/06/2013 

(181)  27/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство и 

промет КАДИНО ИНДУСТРИ ГРУП 

ДООЕЛ увоз-извоз с.Кадино Илинден 

ул.Кадино, Кадино, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно црвена, 

сребрена, жолто-златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жита, леб, 

производи од тесто, слатки, квасец  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи, производство, продажба на 

големо и мало,  увоз-извоз на бршно и 

производи од жита, леб, производи од 

тесто, слатки,  квасец  

кл. 43  услуги за подготвување на храна  

 

(111)  21642  (151)  05/06/2015 

(210)  TM  2013/612 (220)  27/06/2013 

(181)  27/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, инженеринг и услуги ДУНА 

КОМПЈУТЕРИ ДОО експорт-импорт 

Скопје 

бул.Октомвриска Револуција бр.18, 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, 

ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА 

ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје 
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(540)  

 

(591)  сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер  

 

(111)  21421  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/613 (220)  28/06/2013 

(181)  28/06/2023 

(450) 30/06/2015 

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

Zweigniederlassung Zurich Im Tiergarten 

7, Zurich , CH 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

FOURMIDOR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување бактерии, 

инсектициди, фундициди, хербициди, 

пестициди  

 

(111)  21422  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/614 (220)  28/06/2013 

(181)  28/06/2023 

(450) 30/06/2015 

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

Zweigniederlassung Zurich Im Tiergarten 

7, Zurich , CH 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

STORM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување бактерии, 

инсектициди, фундициди, хербициди, 

пестициди  

 

(111)  21423  (151)  15/04/2015 

(210)  TM  2013/615 (220)  28/06/2013 

(181)  28/06/2023 

(450) 30/06/2015 

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

Zweigniederlassung Zurich Im Tiergarten 

7, Zurich , CH 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

FENDONA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување бактерии, 

инсектициди, фундициди, хербициди, 

пестициди  

 

(111)  21639  (151)  05/06/2015 

(210)  TM  2013/616 (220)  28/06/2013 

(181)  28/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  МЕД ФОКУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул.Огњан Прица бр.1/1/2, 1000 Скопје , 

MK 

(740)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

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

1000, Скопје 

(540)  

 

TUNY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  риба; риба во конзерва; јадење од 

риба за исхрана на луѓето; конзервирана 

риба; солена риба; храна подготвена од 

риба; филети од риба; туна  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци  

 

(111)  21641  (151)  05/06/2015 

(210)  TM  2013/617 (220)  28/06/2013 

(181)  28/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  МЕД ФОКУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул.Огњан Прица бр.1/1/2, 1000 Скопје , 

MK 

(740)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  

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

1000, Скопје 

(540)  

 

TUNI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  риба; риба во конзерва; јадење од 

риба за исхрана на луѓето; конзервирана 

риба; солена риба; храна подготвена од 

риба; филети од риба; туна  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци  

 

(111)  21425  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/618 (220)  28/06/2013 

(181)  28/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(111)  21489  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/619 (220)  28/06/2013 

(181)  28/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(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)  

 

CHOLROSIN BOSNALIJEK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи и тоа 

исклучиво лекови за снижување на нивото 

на липиди во серумот  

 

(111)  21508  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2013/620 (220)  28/06/2013 

(181)  28/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Vladimir Mladenov Savov 
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Macedonia Str.27/2/22, P.O. Box 026, 1000 

Skopje, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

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

сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  автоматски уреди за точење на 

кафе; поврзани со рефил компоненти  

кл. 11  електрични апарати за кафе  

кл. 30  кафе  

 

(111)  21509  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2013/621 (220)  28/06/2013 

(181)  28/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје 

ул. „Качанички пат“ бб, 1000 Скопје , MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, црна, портокалова, златно 

жолта, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити со овошно желе и 

чоколаден прелив, овошни слатки, 

слаткарски производи  

 

(111)  21603  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2013/622 (220)  28/06/2013 

(181)  28/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за внатрешен и 

надворешен промет ЧЕЗАКОМЕРЦ 

Симеон Роберто и Виктор ДОО Скопје 

ул.34 бр.16, Илинден, 1000 Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, темносина, бела, сива   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  бадеми мелени, грав конзервиран, 

јаткасто овошје (орев, лешник, бадем) 

подготвени, кикиритки преработени, 

грашок конзервиран, чипс од компири, 

снегулки од компир, масло од сусам, пире 

од јаболко, доматно пире  

кл. 30  зачин направен од пименто, 

пченкарни снегулки, бибер, пуканки, пире 

од бадеми  

кл. 31  бадеми (овошја), кикирики (овошје), 

лешници  

 

(111)  21602  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2013/623 (220)  28/06/2013 

(181)  28/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за внатрешен и 

надворешен промет ЧЕЗАКОМЕРЦ 

Симеон Роберто и Виктор ДОО Скопје 

ул.34 бр.16, Илинден, 1000 Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 
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ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  крем (шлаг крем), чипс од компири, 

кандирано овошје, урми, масла за јадење, 

снегулки од компири, замрзнато овошје, 

кандирано овошје, масло од пченка, леќа 

конзервирана, мармалад, јаткасто овошје 

(орев, лешник, бадем) подготвени, 

кикиритки преработени, грашок 

конзервиран, масло од сусам, снек храна 

од овошје, супа (состојки за правење 

супа), масло од сончоглед за исхрана, 

шлаг крем  

кл. 30  зачин направен од пименто, прашок 

за печење, сода бикарбона (бикарбонат на 

сода за готвење), јачмен (дробен јачмен), 

јачмен (лупен јачмен), бисквити, ориз, 

пченично брашно, какао, пипер (мирудии), 

брашно за исхрана), цимет (зачин), 

додатоци на јадења, сол за готвење, 

пченкарни снегулки, пченкарно брашно, 

кари (зачин), крем пудинг, украси за торти, 

снегулки (овесни снегулки), ароми со 

исклучок на етерични масла, цикорија 

(замена за кафе), чоколадо, ароми за 

торти со исклучок на етерични масла, 

џумбир (зачин), глутен за исхрана, алва, 

мусли, бибер, пуканки, прашок (прашоци 

за торти), пудинзи, пченкарно брашно, сол 

за готвење, зачини, гриз, снек храна (снек 

храна од ориз), шеќер, бонбони, ванила 

(арома), ванила (замена за ванила), 

вафли, алги (додатоци за јадење)  

кл. 31  бадеми (овошја), кокосови ореви, 

исушен кокосов орев, леќа во свежа 

состојба, пченка, пченица, кикирики 

(овошје), сусам, лушпи од кокосов орев  

 

(111)  21919  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/625 (220)  28/06/2013 

(181)  28/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  COOPER S.A. 

Aristovoulou, 118 53, Athens, GR 

(740)  БОРКО БАЈАЛСКИ, АДВОКАТ 

ул. Титоввелешка бр.85, 1000, Скопје 

(540)  

 

DEXACHLOR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететска храна и 

супстанции прилагодени за медицинска и 

ветеринарна употреба, храна за бебиња; 

диететски додатоци за луѓе и шивотни, 

фластери, материјали за преврзување; 

материјали за пломбирање заби, забарски 

смоли; дезинфекциони средства; 

препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

кл. 10  хируршки, медицински забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски производи, хируршки 

материјали за шиење  

 

(111)  21914  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/626 (220)  28/06/2013 

(181)  28/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  COOPER S.A. 

Aristovoulou, 118 53, Athens, GR 

(740)  БОРКО БАЈАЛСКИ, АДВОКАТ 

ул. Титоввелешка бр.85, 1000, Скопје 

(540)  
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LITHIMOLE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететска храна и 

супстанции прилагодени за медицинска и 

ветеринарна употреба, храна за бебиња; 

диететски додатоци за луѓе и шивотни, 

фластери, материјали за преврзување; 

материјали за пломбирање заби, забарски 

смоли; дезинфекциони средства; 

препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

кл. 10  хируршки, медицински забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски производи, хируршки 

материјали за шиење  

 

(111)  21613  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2013/627 (220)  14/06/2013 

(181)  14/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Фармацевтска Хемиска 

Козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД 

- Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

BECUTAN 2 ВО 1 ШАМОН И 

ПЕНЛИВО 

(591)  бела, темно и светло плава, црвена, 

жолта 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  шампон и пенливо средство за 

капење на деца  

 

(111)  21614  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2013/628 (220)  14/06/2013 

(181)  14/06/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Фармацевтска Хемиска 

Козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД 

- Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

BECUTAN ХИДРАТАНТНО 

МЛЕКО 

(591)  бела, темно и светло плава, црвена, 

жолта 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  хидратантно млеко за нега на 

детската кожа  

 

(111)  21701  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/629 (220)  26/06/2013 

(181)  26/06/2023 

(450) 30/06/2015 

 (732)  Трговско друштво за 

производство, трговија и услуги на 
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големо и мало „Коста Миса МКБ-МИСА“ 

ДОО 

Сервисна зона б.б., Струга, MK 

(740)  АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО. 

КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ 

Бул. Македонски просветители 8, Охрид 

(540)  

 

(591)  плава и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 39  транспортни услуги, патување и 

складирање стока, организирање 

патувања  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(111)  21640  (151)  05/06/2015 

(210)  TM  2013/630 (220)  26/06/2013 

(181)  26/06/2023 

(450) 30/06/2015 

 (732)  Михајло Арнаудов 

ул.Петар Чаулев 26, Охрид, MK 

(740)  АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО. 

КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ 

Бул. Македонски просветители 8, Охрид 

(540)  

 

(591)  плава и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(111)  21488  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/632 (220)  02/07/2013 

(181)  02/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  GENERAL MOTORS LLC, a limited 

labilitycompanyorganized and existing 

under the laws of the State of Delaware, 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(111)  21601  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2013/633 (220)  02/07/2013 

(181)  02/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за промет и услуги 

ТЕХНОФИЛЛ ДОО Скопје 

8 Септември 2-2/7, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; а особено увоз- извоз, 

големопродажба и малопродажба на 

мермер, смрзнато овошје и сирупи за 

правење сокови  

 

(111)  21698  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/635 (220)  03/07/2013 

(181)  03/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(300)  011497625  17/01/2013  EM 

(732)  Marriott International, Inc 

10400 Fernwood Road,  Bethesda, 

Maryland 20817, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

MOXY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги за франшиза, имено нудење 

помош во деловното раководење при 

основање и работење на хотели; услуги на 

деловно раководење, имено раководење и 

работа на хотели  

кл. 41  обезбедување забавни, спортски и 

културни активности; договарање 

конференции и организирање изложби за 

културни и едукативни намени; услуги на 

казина; услуги за игри; кабаре услуги; 

услуги на ноќни клубови; договарање 

карти и резервации за шоуа и други 

забавни настани; услуги на здравствени и 

фитнес клубови, имено, обезбедување 

услуги, простории, инструкции и опрема во 

областа на фитнесот и физички вежби; 

обезбедување услуги, простории, 

инструкции и опрема во областа на 

тенисот, базени за пливање, рекреативни 

активности, велосипедизам, голф, водени 

спортови, јавање на коњи, скијање, 

пристап на плажа и социјални функции; 

голф клубови, голф курсеви и услуги на 

учење голф; услуги за планирање 

венчавки; планирање на настани и 

раководни услуги  

кл. 43  хотелски услуги; услуги на 

ресторани, кетеринг, барови и салонски 

услуги, услуги на комплекси и сместување; 

обезбедување на простории за состаноци 

за општа намена, конференции и изложби; 

обезбедување па простории за банкети и 

за социјални функции за специјални 

прилики; и услуги за резервирање на 

хотелско сместување  

 

(111)  21490  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/636 (220)  03/07/2013 

(181)  03/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  ZHENGZHOU YUTONG BUS CO., 

LTD. 

Yutong Road, Guancheng District, 

Zhengzhou, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 12  камиони виљушкари; колички со 

дигалки [лифт автомобили]; камиони за 

прскање; автобуси на моторен погон; 

моторни вагони; Камиони; кесони [возила]; 

Каравани; Приколки [возила]; количка со 

црево за полевање; Трактори; вагони; 

автомобили со тркала, електрични возила, 

комбиња [возила]; возила ладилници; 

воени возила за транспорт; спортски 

автомобили; колички со наклон; трамваи; 

возила за движење по копно, воздух, вода 

или железница; коли; коли на моторен 

погон; автомобили; возила за мешање 

бетон; Амбулантни возила; приколки за 

кампување, моторни возила за домување 

(приколки); моторни санки; возила со 

далечинска контрола што не се играчки; 

Оски за возила; коли за спиење; Менувачи 

за копнени возила; шасии за возила; 

хидротрансформатори за копнени возила; 

цистерни; жичарници; колички за лиење; 

колички за чистење; возила за движење по 

вода; возила со ублажувачи за воздух; 

амортизери за возила; багажници за 

возила; тркала за возила; оски на тркала 

од возила; шасии на возила; браници за 

возила; Кочници за возила; врати за 

возила; амортизациони пружини за возила; 

бандажи за тркала на возила; седишта за 

возила; Тапицири за возила  

кл. 37  одржување и поправка на моторни 

возила; миење на возила; бензински 

станици за возила [полнење гориво и 

одржување]; чистење на возила; помош на 

возила со дефект [поправка]; 

вулканизација на гуми [поправка]  

 

(111)  21492  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/637 (220)  04/07/2013 

(181)  04/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  SARANTIS ROMANIA S.A.,  

with the headqarters in Sos. Oltenitei no. 

249, Cladirea C1 (F1), Unit B, Mezzanine 

Level 1 and 2, office no.2, Popesti 

Leordeni, llfov County, Bucharest, RO 

(740)  ЈЕЛА БОШКОВИЌ ОГЊАНОСКА, 

АДВОКАТ 

Ул. Маршал Тито бр.53/1, 1000, Скопје 

(540)  

 

BIOTEN ELMIPLANT 

GENOVATE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење ин други 

материи за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување; сапуни; парфимерија; 

есенцијални масла; козметички производи; 

лосиони за коса; препарати за нега на 

забите  

 

(111)  21702  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/639 (220)  04/07/2013 

(181)  04/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(300)  11812104  14/05/2013  EM 

(732)  Comline Auto Parts Limited 

Unit B1, Luton Entrprise Park, Sundon 

Park Road, LUTON, Bedfordshire, LU3 

3GU, GB 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела и сите нјанси на сива 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти; 

лубриканти; горива (вклучително и течни 

горива за мотори); адитиви, нехемиски, за 

моторно гориво; бензин  

кл. 7  филтери (делови од машини или 

погонски мотори); ауспуси за мотори и 

погонски мотори; пумпи (делови од 

машини, погонски мотори или мотори); 

вентилатори за мотори и погонски мотори; 

ремени за вентилатори за мотори и 

погонски мотори; запчести ремени за 

погонски мотори на возила  

кл. 12  спојки за копнени возила; кабли за 

спојки, цилиндри за спојки, дискови за 

спојки, лостови за спојки, механизми за 

спојки, за сите копнени возила; спојници за 

употреба со спојки за копнени возила; 

двојна трансмисија на спојка за копнени 

возила; сопирачки за возила; системи за 

сопирање за возила и нивни компоненти; 

дискови за сопирачки за возила; цилиндри 

за сопирачки за возила; плочки за 

сопирачки за возила; позиционирани 

плочки за кочење за возила; облоги за 

сопирачки за возила; хардвер за 

сопирачки за возила; лостови за сопирачки 

за возила; барабан за сопирачки за 

возила; комплети сопирачки за возила; 

сегменти на сопирачки за возила; зглобови 

за константна брзина/ хомокинетички 

зглобови (делови за возила); амортизери 

за возила; управувачки оски за возила; 

управувачки лостови за возила; летва/ 

механизам за управување; навлаки за 

волан; брави за заклучување на волан; 

апаратура за управување за возила; 

пружини за амортизери како дел од 

суспензијата на возилото; оски за 

системот на суспензија во возилото; 

суспензија за возила; рамо од суспензија 

на возило; суспензија на возило/ 

амортизер; трансмисија за копнени 

возила; механизам за трансмисија на 

копнени возила; конзоли како дел од 

внатрешноста на возилото; контејнери 

адаптирани за употреба во внатрешносга 

на возилото; внатрешни панели за возила; 

внатрешни торбички за возило; делови од 

внатрешната опрема на возилата; навлаки 

за седиштата во возилата; детски седишта 

за возила; детски појаси за седиштата во 

возилата; детски перници за седиштата во 

возилата; безбедносни појаси/опрема за 

седишта во возилата; наслон за глава за 

возила; седишта за возила; шофершајбни; 

бришачи за шофершајбни; метлици за 

бришачи за шофершајбна; тркала; гуми; 

бандажи, каросерии за возила; панели за 

каросерија на возила; делови од 

внатрешноста на возилото  

 

(111)  21849  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/641 (220)  04/07/2013 

(181)  04/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и туризам на Кочоски 

Зоран КОУЗОН и Ко увоз извоз ДООЕЛ 

Прилеп, подружница КОУЗОН 

Студентски сервис Скопје  

бул. Св. Климент Охридски бр. 58 

Скопје, Центар 1000 Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

KOUZON 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  канцелариски работи, агенции за 

вработување персонал, бизнис и 

менаџмент на хотели, рекламирање  

кл. 39  транспортни услуги, организирање 
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патувања, организирање 

крстарења, придружување патници, 

превезување патници, резервации за 

патувања, разгледување  културни 

знаменитости и обиколки (туризам); 

информирање за превоз, изнајмување 

возила  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности; 

насочување (професионално насочување), 

конгреси, академии, организирање и 

водење колоквиуми; организирање и 

водење концерти; семинари 

(организирање и водење семинари); 

услуги на клубови (забава и образование); 

организирање шоу програми; 

организирање спортски натпревари; 

паркови (забавни паркови); фотографски 

репортажи; продавање билети (забава)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци, привремено сместување; бироа 

за сместување (хотели и агенции); 

сместување (изнајмување за времено 

сместување); резервирање за 

сместувања; услуги во барови; 

резервирање пансиони; пансиони и 

интернати; бифеа (снек-барови); 

кафетерии (експрес ресторани); услуги на 

камповите за летување; служење храна и 

пијалаци; летувалишта; резервирање 

хотели; хотели; изнајмување простории за 

состаноци; изнајмување за времено 

сместување; ресторани; ресторани со 

самопослужување  

 

(111)  21850  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/642 (220)  04/07/2013 

(181)  04/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  OKF Corporation 

714, Bokjeung-Dong, Sujeung-Gu, 

Sungnam City, Gyeonggi-Do 461-200, KR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  сокови од зеленчук за пијалаци; 

овошни сокови, сокови кои содржат алое; 

овошни сирупи за пијалаци; сирупи а 

пијалаци, пијалаци од обработени 

зеленчук и овошје; безалкохолни овошни 

нектари; газирана вода; безалкохолни 

пијалаци кои содржат овошни сокови; 

минерална вода; зеленчукови пијалаци; 

сокови од алое Вера  

 

(111)  21851  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/643 (220)  04/07/2013 

(181)  04/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Starbucks Corporation d/b/a 

Starbucks Coffee Company 

2401  Utah Avenue South, Seattle, 

Washington 98134, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

GOLD COAST BLEND 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пијалаци направени од кафе; кафе; 

зрна од кафе; мелени зрна од кафе  

 

(111)  21852  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/644 (220)  04/07/2013 
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(181)  04/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Starbucks Corporation d/b/a 

Starbucks Coffee Company 

2401  Utah Avenue South, Seattle, 

Washington 98134, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

KOMODO DRAGON BLEND 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пијалаци направени од кафе; кафе; 

зрна од кафе; мелени зрна од кафе  

 

(111)  21853  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/645 (220)  04/07/2013 

(181)  04/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Starbucks Corporation d/b/a 

Starbucks Coffee Company 

2401  Utah Avenue South, Seattle, 

Washington 98134, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

STARBUCKS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  картички за лојалност, картички за 

поттик, картички за награди, картички за 

подароци, и клуб картички кои може да се 

користат кон купување на кафе, чај, какао, 

спакувана и подготвена храна, електрични 

апарати, не-електрични апарати, предмети 

за домаќинство, кујнски прибор, книги, 

музички снимки, играчки, како и мечиња, 

полнети играчки, кадифени играчки, кукли 

и додатоци за истите, украси; 

Компјутерски апликативен софтвер за 

мобилни уреди и мобилни телефони, 

имено софтвер за корисниците на 

програмата за лојалност да имаат пристап 

до, ги следат и управуваат со нивниот 

профил и средствата во придружните 

сметки на складирана вредност, да 

плаќаат за купувања преку мобилна 

платежна функционалност, да 

пристапуваат до мени на податоци и да 

складираат информации за локација; 

Компјутерски софтвер за употреба во 

пишувањето, симнувањето, 

пренесувањето, примањето, уредувањето, 

вадењето, кодирањето, декодирањето, 

пуштањето, складирањето и 

организирањето на аудио податоци; аудио 

снимки кои содржат класична, џез, 

современа, поп, сезонска, ритам и блуз, 

соул, светска, и рок музика; дигитални 

аудио плеери; музика која може да се 

симне преку глобална компјутерска мрежа 

и безжични уреди; обвивки и футроли за 

мобилни телефони и лични електронски 

уреди; ременчиња за мобилни телефони; 

декоративни украси за мобилни телефони; 

држачи за магнетни кодирани картички за 

подароци; магнетни кодирани картички за 

подароци; подлоги за глувче; автомати.  

кл. 14  часовници, будилници, џебни и 

рачни часовници, кујнски тајмери, 

штоперици; накит  

кл. 16  публикации и печатени материјали, 

имено, билтени и списанија кои содржат 

информации за кафе и оние кои пијат 

кафе, хартиени филтри за апарати за 

кафе, фото албуми, уметничка хартија, 

моливи за цртање, четки за уметници, 
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пенкала, моливи, хемиски пенкала, 

обележувачи, кутии за моливи, кутии за 

канцелариски прибор, футроли за пенкала, 

футроли за моливи, канцелариски прибор, 

постери, хартиени салфети, хартиени 

подметнувачи за чаши, хартиени кеси, 

хартиени обвивки за шолји; кутии и 

хартиени пакувања; брошури со упатства  

кл. 18  новчаници, паричници, платнени 

торби, чанти, актовки, торби за книги, 

портфолија од типот на акт чанти; куфери 

и чадори, сите направени од платно, 

пластика или кожа, привезоци за клучеви 

од кожа  

кл. 28  играчки, имено, мечиња, полнети 

играчки, кадифени играчки, кукли и 

додатоци за истите, Божиќни 

(новогодишни) украси, јојо играчки, карти 

за играње  

кл. 29  млеко, млеко со вкус, милкшејкови 

и пијалоци на база на млеко; соја млеко; 

овошни џемови; компоти, желеа, намази 

за леб што не се опфатени во други класи; 

конзервирано овошје и зеленчук, 

подготвени оброци или замрзнати оброци, 

што не се опфатени во други класи, кои се 

состојат од месо, соја, живина, морска 

храна, зеленчук, овошје, тофу, и/или 

сирење/кашкавал вклучувајќи и тестенини, 

ориз или житарици; јогурт, пијалоци на 

база на јогурт; крем/шлаг; подготвени 

јаткасти плодови, зачинети јаткасти 

плодови, печени јаткасти плодови; млеко 

од јаткасти плодови и сок од јаткасти 

плодови; масла и масти за јадење  

 

(111)  21854  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/646 (220)  04/07/2013 

(181)  04/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Starbucks Corporation d/b/a 

Starbucks Coffee Company 

2401  Utah Avenue South, Seattle, 

Washington 98134, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

CAFFE VERONA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пијалаци направени од кафе; кафе, 

зрна од кафе; мелени зрна од кафе  

 

(111)  21855  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/647 (220)  04/07/2013 

(181)  04/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Starbucks Corporation d/b/a 

Starbucks Coffee Company 

2401  Utah Avenue South, Seattle, 

Washington 98134, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

YUKON BLEND 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пијалаци направени од кафе; кафе; 

зрна од кафе; мелени зрна од кафе  

 

(111)  21856  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/648 (220)  04/07/2013 

(181)  04/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Starbucks Corporation d/b/a 

Starbucks Coffee Company 
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2401  Utah Avenue South, Seattle, 

Washington 98134, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

STARBUCKS BLONDE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пијалаци направени од кафе; кафе; 

зрна од кафе; мелени зрна од кафе  

 

(111)  21857  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/649 (220)  04/07/2013 

(181)  04/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Starbucks Corporation d/b/a 

Starbucks Coffee Company 

2401  Utah Avenue South, Seattle, 

Washington 98134, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

STARBUCKS VERANDA 

BLEND 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пијалаци направени од кафе; кафе; 

зрна од кафе; мелени зрна од кафе  

 

(111)  21858  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/650 (220)  04/07/2013 

(181)  04/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Starbucks Corporation d/b/a 

Starbucks Coffee Company 

2401  Utah Avenue South, Seattle, 

Washington 98134, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  картички за лојалност, картички за 

поттик, картички за награди, картички за 

подароци, и клуб картички кои може да се 

користат кон купување на кафе, чај, какао, 

спакувана и подготвена храна, електрични 

апарати, не-електрични апарати, предмети 

за домаќинство, кујнски прибор, книги, 

музички снимки, играчки, како и мечиња, 

полнети играчки, кадифени играчки, кукли 

и додатоци за истите, украси; 

Компјутерски апликативен софтвер за 

мобилни уреди и мобилни телефони, 

имено софтвер за корисниците на 

програмата за лојалност да имаат пристап 

до, ги следат и управуваат со нивниот 

профил и средствата во придружните 

сметки на складирана вредност, да 

плаќаат за купувања преку мобилна 

платежна функционалност, да 

пристапуваат до мени на податоци и да 

складираат информации за локација; 

Компјутерски софтвер за употреба во 

пишувањето, симнувањето, 
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пренесувањето, примањето, уредувањето, 

вадењето, кодирањето, декодирањето, 

пуштањето, складирањето и 

организирањето на аудио податоци; аудио 

снимки кои содржат класична, џез, 

современа, поп, сезонска, ритам и блуз, 

соул, светска, и рок музика; дигитални 

аудио плеери; музика која може да се 

симне преку глобална компјутерска мрежа 

и безжични уреди; обвивки и футроли за 

мобилни телефони и лични електронски 

уреди; ременчиња за мобилни телефони; 

декоративни украси за мобилни телефони; 

држачи за магнетни кодирани картички за 

подароци; магнетни кодирани картички за 

подароци; подлоги за глувче; автомати  

кл. 14  часовници, будилници, џебни и 

рачни часовници, кујнски тајмери, 

штоперици; накит  

кл. 16  публикации и печатени материјали, 

имено, билтени и списанија кои содржат 

информации за кафе и оние кои пијат 

кафе, хартиени филтри за апарати за 

кафе, фото албуми, уметничка хартија, 

моливи за цртање, четки за уметници, 

пенкала, моливи, хемиски пенкала, 

обележувачи, кутии за моливи, кутии за 

канцелариски прибор, футроли за пенкала, 

футроли за моливи, канцелариски прибор, 

постери, хартиени салфети, хартиени 

подметнувачи за чаши, хартиени кеси, 

хартиени обвивки за шолји; кутии и 

хартиени пакувања; брошури со упатства  

кл. 18  новчаници, паричници, платнени 

торби, чанти, актовки, торби за книги, 

портфолија од типот на акт чанти; куфери 

и чадори, сите направени од платно, 

пластика или кожа, привезоци за клучеви 

од кожа  

кл. 28  играчки, имено, мечиња, полнети 

играчки, кадифени играчки, кукли и 

додатоци за истите, Божиќни 

(новогодишни) украси, јојо играчки, карти 

за играње  

кл. 29  млеко, млеко со вкус, милкшејкови 

и пијалоци на база на млеко; соја млеко; 

овошни џемови; компоти, желеа, намази 

за леб што не се опфатени во други класи; 

конзервирано овошје и зеленчук, 

подготвени оброци или замрзнати оброци, 

што не се опфатени во други класи, кои се 

состојат од месо, соја, живина, морска 

храна, зеленчук, овошје, тофу, и/или 

сирење/кашкавал вклучувајќи и тестенини, 

ориз или житарици; јогурт, пијалоци на 

база на јогурт; крем/шлаг; подготвени 

јаткасти плодови, зачинети јаткасти 

плодови, печени јаткасти плодови; млеко 

од јаткасти плодови и сок од јаткасти 

плодови; масла и масти за јадење  

 

(111)  21859  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/651 (220)  04/07/2013 

(181)  04/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Starbucks Corporation d/b/a 

Starbucks Coffee Company 

2401  Utah Avenue South, Seattle, 

Washington 98134, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

READY BREW 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе и безалкохолни пијалаци 

базирани на кафе  

 

(111)  21860  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/652 (220)  04/07/2013 

(181)  04/07/2023 

(450) 30/06/2015 
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(732)  Starbucks Corporation d/b/a 

Starbucks Coffee Company 

2401  Utah Avenue South, Seattle, 

Washington 98134, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

LIGHTNOTE BLEND 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пијалаци направени од кафе; кафе; 

зрна од кафе; мелени зрна од кафе  

 

(111)  21861  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/653 (220)  04/07/2013 

(181)  04/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Starbucks Corporation d/b/a 

Starbucks Coffee Company 

2401  Utah Avenue South, Seattle, 

Washington 98134, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  бизнис администрација; бизнис 

менаџмент; франшизинг; имено 

обезбедување на техничка помош во 

основањето и/или работењето на 

рестораните, бифеата, кефеаните и снек 

баровите; малопродажни услуги во 

областа на: кафе, чај, какао, спакувана и 

подготвена храна, електрични апарати, не-

електрични апарати, предмети за 

домаќинство, кујнски прибор, часовници, 

саати, кујнски тајмери, штоперици; накит, 

книги, музички снимки, подлоги за глувче, 

новчаници, паричници, платнени торби, 

чанти, актовки, торби за книги, куфери и 

чадори, сите направени од платно, 

пластика или кожа, привезоци за клучеви 

од кожа, облека, шапки и капи, играчки, 

како и мечиња, полнети играчки, кадифени 

играчки, кукли и додатоци за истите, 

Божиќни (новогодишни) украси; услуги на 

големопродажни дистрибутерства, 

големопродажни продавници и услуги за 

нарачување во трговија на големо, сите во 

областа на: кафе, чај, какао, спакувана и 

подготвена храна, електрични апарати, не-

електрични апарати, предмети за 

домаќинство, кујнски прибор, часовници, 

саати, кујнски тајмери, штоперици; накит, 

книги, музички снимки, подлоги за глувче, 

новчаници, паричници, платнени торби, 

чанти, актовки, торби за книги, куфери и 

чадори, сите направени од платно, 

пластика или кожа, привезоци за клучеви 

од кожа, облека, шапки и капи, играчки, 

како и мечиња, полнети играчки, кадифени 

играчки, кукли и додатоци за истите, 

Божиќни (новогодишни) украси; услуги за 

нарачка по пошта и услуги за нарачка по 

пошта од каталог, услуги за 

компјутеризирано онлајн нарачување, 

компјутеризирани онлајн малопродажни 

услуги, услуги за онлајн нарачување и 

услуги, услуги за онлајн продавница на 

мало, сите во областа на: кафе, чај, какао, 

спакувана и подготвена храна, електрични 

апарати, не-електрични апарати, предмети 

за домаќинство, кујнски прибор, 

часовници, саати, кујнски тајмери, 

штоперици; накит, книги, музички снимки, 

подлоги за глувче, новчаници, паричници, 

платнени торби, чанти, актовки, торби за 
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книги, куфери и чадори, сите направени од 

платно, пластика или кожа, привезоци за 

клучеви од кожа, облека, шапки и капи, 

играчки, како и мечиња, полнети играчки, 

кадифени играчки, кукли и додатоци за 

истите, Божиќни (новогодишни) украси; 

услуги за компјутеризиран онлајн регистар 

за подароци и услуги за нарачување  

кл. 43  услуги на ресторан, бифе, 

кафетерија, снек бар, кафе бар и кафеани, 

услуги на ресторани за изнесување и 

носење на храна; угостителски/кетеринг 

услуги; услуги за обезбедување на кафе за 

канцеларии; услуги за храна по договор, 

подготовка и продажба на храна и 

пијалаци за изнесување/носење  

 

(111)  21862  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/654 (220)  04/07/2013 

(181)  04/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Starbucks Corporation d/b/a 

Starbucks Coffee Company 

2401  Utah Avenue South, Seattle, 

Washington 98134, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

PIKE PLACE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, зрна од кафе, мелено кафе; 

инстант кафе, екстракти и есенции од 

кафе; подготовки и пијалоци базирани на 

кафе; подготовки и пијалоци базирани на 

еспресо; ледено кафе; вештачко (замена 

за ) кафе, екстракти и есенции од, и 

препарати и пијалоци врз база на, 

вештачко (замена за) кафе   

 

(111)  21863  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/655 (220)  04/07/2013 

(181)  04/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Starbucks Corporation d/b/a 

Starbucks Coffee Company 

2401  Utah Avenue South, Seattle, 

Washington 98134, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

STARBUCKS VIA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  мелено кафе и цели зрна кафе, 

какао, чаj (чај од билки и чај што не е од 

билки), пијалаци од кафе, чај, какао и 

еспресо, пијалаци направени со база на 

чај, чоколадо во прав и ванила во прав; 

сосови за додавање во пијалаци; 

чоколаден сируп, сируп со вкус за 

додавање во пијалаци, печива како и 

мафини, земички, бисквити, колачиња, 

тестенини и леб, сендвичи, гранола, 

спремно-за-пиење кафе, спремен-за-

пиење чај, сладолед и замрзнати слатки 

(слаткарски производи); чоколадо, 

бонбони и слатки (слаткарски производи)  

 

(111)  21864  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/656 (220)  04/07/2013 

(181)  04/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Starbucks Corporation d/b/a 

Starbucks Coffee Company 

2401  Utah Avenue South, Seattle, 

Washington 98134, US 
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(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

STARBUCKS WILLOW BLEND 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пијалаци направени од кафе; кафе; 

зрна од кафе; мелени зрна од кафе  

 

(111)  21865  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/668 (220)  10/07/2013 

(181)  10/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за трговија и услуги  

УРБАН ИКС СТОРЕ ДООЕЛ Скопје 

, MK 

(740)  Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, 

ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА 

ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожаи 

производи направени од овие материјали, 

што не вклучени во другите класи; 

животинска кожа; делови од животинска 

кожа; торби и куфери; чадори, сонцебрани 

и стапови за одење; камшици, узди и 

сарачки производи   

кл. 24  текстил и текстилни производи кои 

не се опфатени со другите класи; покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(111)  21866  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/672 (220)  11/07/2013 

(181)  11/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Јана БОЖИНОВСКА 

ул.Милан Марковиќ бр.43, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, 

адвокат 

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

Скопје, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена и златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, сушено и 

варено овошје и зеленчук; желе, џемови, 

компоти;јајца, млеко илмлечни производи; 

масло и масти за јадење  

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

тапиока, саго, замена за кафе, брашно и 

производи од жито, леб, сончоглед, мед, 

меласа, квасец, прашок за печење; сол, 

сенф; оцет, сосови /како зачини/,  зачини, 

мраз  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци: привремено сместување  

 

(111)  21867  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/673 (220)  11/07/2013 

(181)  11/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Јана БОЖИНОВСКА 

ул.Милан Марковиќ бр.43, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, 

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

Скопје, 1000, Скопје 

(540)  

 

КАНЕЛА ПРИМА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, сушено и 

варено овошје и зеленчук; желе, џемови, 

компоти;јајца, млеко илмлечни производи; 

масло и масти за јадење  

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

тапиока, саго, замена за кафе, брашно и 

производи од жито, леб, сончоглед, мед, 

меласа, квасец, прашок за печење; сол, 

сенф; оцет, сосови /како зачини/,  зачини, 

мраз  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци: привремено сместување  

 

(111)  21868  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/680 (220)  11/07/2013 

(181)  11/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Wix-Filtron Sp. Zo.o. 

ul. Wroclawska 145, 63-800 Gostyn, PL 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  филтри, филтер касети, апарати и 

материјал за филтрирање, особено за 

мотори со внатрешно согорување, филтри 

(делови на машини или мотори)  

кл. 12  возила; апарати за движење по 

копно, воздух или вода, уреди против 

загадување за автомобили и нивните 

мотори  

 

(111)  21345  (151)  14/04/2015 

(210)  TM  2013/686 (220)  15/07/2013 

(181)  15/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(300)  102014967  21/03/2013  TW 

(732)  Shurjoint Piping Products, Inc. 

3F, 130 Xinhu 3rd Road, Taipei, TW 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

SHURJOINT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  метални цевки и туби; спојки за 

метални цевки; зглобови за метални 

цевки, опрема за метални цевки; колена, 

разделници, ремени, редуктори и стативи 

за метални цевки; фланши од метал 

(стега); адаптери за метални фланши; 

вентили од метал (освен како делови од 

машини); метални капачиња за цевки; 

метални дихтунзи; стеги за метални цевки; 

стеги од метал за прицврстување на 

цевки; разводници од метал за цевоводи; 

метални вшмукувачки дифузери; метални 

нажлебени цедилки; стеги за метални 

греди  

 

(111)  21348  (151)  08/04/2015 

(210)  TM  2013/687 (220)  15/07/2013 

(181)  15/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Mitsubishi Jidosha Kogyo 

Kabushiki Kaisha 

33-8,  Shiba 5-Chome,  Minato-ku, Tokyo, 

JP 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

 

ATTRAGE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивни делови и 

ацесоари; моторни возила на две тркала, 

велосипеди и нивни делови и ацесоари; 

не-електрични примарни двигатели за 

копнени возила (невклучувајќи ги нивните 

делови); машински елементи за кпнени 

возила; AC или DC мотори за копнени 

возила (невклучувајќи ги нивните делови); 

аларми за возила против кражба  

 

(111)  21869  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/688 (220)  15/07/2013 

(181)  15/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Pickfords 1646 Limited 

Unit 10, Drury Way Industrial Estate, 

Laxcon Close, London, NW10 0TG, UK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

PICKFORDS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспорт и испорака на стоки; 

организирање на транспортирање и 

достава на стоки; услуги за преселување; 

услуги за пакување, пакување во колети 

(дрвени рамки), пакување во амбалажа и 

складирање; заштитено транспортирање и 

складирање на стоки и вредности; 

транспортирање и складирање на стоки во 

разладени услови; услуги за 

магационирање и изнајмување на 

магацини; услуги поврзани со испорака на 

товар; услуги за царинење; обезбедување 

на информации поврзани со транспортот 

на стоки; услуги за раководење со товар и 

материјално-техничка подршка; 

дистрибутивни услуги   

 

(111)  21356  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/694 (220)  17/07/2013 

(181)  17/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  GALVA-ZINK Sh.p.k. 

Tranzit road, 20000 Prizren, Republic of 

Kosovo, ZB 

(740)  БОРКО БАЈАЛСКИ, АДВОКАТ 

ул. Титоввелешка бр.85, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, бела, нијанси на плава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални цевки; 

руди; аголно железо; алуминиум; 

алуминиумски жици; бакар во сурова 

форма или полуобработен; бел метал; 

бронза; галенит (руда); германиум; 

глуцинуим (берилиум); градба (арматура 

за градба); градби (арматури од метал за 

градби); градби (конструкции од метал за 

градби); градби од метал; градби од челик; 

градби, преносни, од метал; градежни 

материјали од метал; железна жица; 

железни ленти; железни плочи; железни 

руди; железо (молибден железо); железо 

(силициумово железо); железо (хромирано 

железо); железо, нековано или 

полуковано; индиум; инсталации за згради 

или мебел од од легура на никел, цинк или 

бакар; кадмиум; калај; калапи за ладење 

(леарница); калапи за леарница од метал; 
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кобалт во сурова форма; контејнери од 

метал (складирање, превоз); легура никел, 

цинк и бакар; легура од бакар и цинк; 

легури за лемење; легури од обичен 

метал; легури од челик; ленти (железни 

ленти); ленти (челични ленти); лиен челик; 

лиено железо, во сурова форма или 

полуобработено; магнезиум; манган; 

месинг, во сурова форма или 

полуобработен; метални руди; 

необработени смеси од метали 

(металургија); никел; ниобиум; обични 

метали, во сурова форма или 

полуобработени; олово, во сурова форма 

или полуобработено; прачки од метал; 

сребро-никел; титаниум; титаниумово 

железо; хром; хромирано железо; хромова 

руда; цинк; циркониум; челик, во сурова 

форма или полуобработен; челични ленти; 

челични листови; челични шипки  

кл. 37  заштитување од рѓосување на 

возила; изградба и одржување цевководи; 

ископување (ископување руда); 

калаисување; обновување машини што се 

амортизирани или делумно уништени  

кл. 40  обработка на метеријали; брусење; 

ватирање (пополнување); галванизација; 

галванопластика; калење метали; лиење 

метали; метал (обложување со метал); 

метали (калење метали); обложување со 

злато; обложување со кадмиум; 

обложување со лим; обложување со 

метал; обложување со никел; обложување 

со сребро; обложување со хром; 

обработка на метали; отпад и ѓубре 

(уништување отпад и ѓубре); полирање со 

стружење; преработување отпад 

(трансформирање); составување 

материјали по нарачка за трети лица; 

услути за рафинирање  

 

(111)  21870  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/697 (220)  18/07/2013 

(181)  18/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Кировски Горан 

ул.„Шидска“ бр.24/3-18, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, црна, жолта, розова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека обувки и капи  

кл. 28  игри и играчки; предмети за 

гимнастика и спорт што не се опфатени со 

другите класи; украси за елки  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

услуги при увоз-извоз и при продажба на 

големо и мало со: облека; обувки и капи, 

игри и играчки; предмети за гимнастика и 

спорт што не се опфатени со другите 

класи; украси за елки  

 

(111)  21871  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/717 (220)  23/07/2013 

(181)  23/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство, промет 

и застапништво за лифтови ДАКАЛИФТ 

ГРУП ДОО увоз-извоз Скопје 

Бул. 3-та Македонска Бригада бб, 1000 

Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(591)  бела, светло и темно црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  лифтови, лифтови за станбени и 

деловни згради, панорамски и луксузни 

лифтови, лифтови за посебна намена, 

фасадни лифтови, теретни и малотеретни 

лифтови, ескалатори, хидраулични 

подигнувачки платформи, лифтови за 

паркирање, хоризонтални лифтови, 

делови и опрема за лифтови  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето; управување со работата 

промовирање на продажбата за трети 

лица, услуги за набавки за трети лица, 

услуги при увоз-извоз и при продажба на 

лифтови  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги; монтирасње и 

поправање лифтови и угостителска 

опрема  

 

(111)  21872  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/719 (220)  24/07/2013 

(181)  24/07/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за трговија на големо 

АГРАГОЛД дооел Скопје 

ул.Качанички пат б.б., Инд.зона 

Визбегово, Бутел, MK 

(740)   

 

(540)  

 

ЗАСЛАДИ ГО ЖИВОТОТ! 

  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  шеќер  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со шеќер  

 

(111)  21802  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/803 (220)  20/08/2013 

(181)  20/08/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за туризам и 

угостителство ХОТЕЛ ЛИХНИДОС 

СКВЕР ДООЕЛ Охрид 

ул.Коста Абраш бр.1, MK 

(740)  АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат 

Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, зелена, жолта и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  оргснизирање патувања и туризам  

кл. 41  организирање културни активности  

кл. 43  привремено сместување и услуги за 

подготвување храна и пијалоци во хотели 

и ресторани  

 

(111)  21803  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/805 (220)  20/08/2013 

(181)  20/08/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за туризам и 

угостителство ХОТЕЛ ЛИХНИДОС 

СКВЕР ДООЕЛ Охрид 

ул.Коста Абраш бр.1, MK 

(740)  АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат 

Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  сина, кафена, бела и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  организирање патувања и туризам  

кл. 41  организирање културни активности  

кл. 43  привремено сместување и услуги за 

подготвување храна и пијалоци, во хотели 

и ресторани  

 

(111)  21804  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/807 (220)  20/08/2013 

(181)  20/08/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Драган Живковиќ 

ул.Црниче бр.13, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

СЛОБОДЕН ПЕЧАТ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници; дневни весници; неделни 

весници; месечни весници, годишни 

изданија; магазини; списанија; огласи  

кл. 35  услуги за следење на печатени 

вести; економско прогнозирање; 

рекламирање  

кл. 38  агенции за информирање  

кл. 39  испорачани весници  

кл. 41  он-лајн публикување на весници и 

списанија  

 

(111)  21815  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/810 (220)  21/08/2013 

(181)  21/08/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ 

МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 

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

(540)  

 

(591)  сина,црвена и бела боја 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  брошури; весници, дневни весници, 

неделни весници, месечни изданија, 

годишни изданија, магазини; календари, 

календари на кои им се кинат листовите, 

календари /годишни/, каталози; корици за 

неповрзани списанија, листови /хартиени 

производи/ обвивки / хартиени производи / 

обвивки, корици /хартиени производи/; 

обрасци, папки за документи; печатарски 

букви, печатарски производи, печатен 

материјал /печатници/, печатници 

/печатени работи/; 

плакати/постери/,проспекти, публикации, 

разгледници, регистри / книги/; рамки за 

сложување (печатарство), саатници 

(печатени саатници)/ возни редови/, 

хартија, часописи  

кл. 28  змејови од хартија, играчки, игри, 

наградни игри  

кл. 35  демонстрација на производи; 

скономски прогнози, информации за 

дејноста, истражувања за дејностите; 

изнајмување рекламен простор, 

изнајмување рекламен материјал, јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење); книги (книговодство) 

консултации врзани за нрашањата на 

персоналот; лицитација (продажба на 

лицитација), објавување рекламни 

текстови, обработка на текстови, 
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огласување /рекламирање/; пазар 

(побарувачка на пазарот), иазар 

(проучување на пазарот), плакатирање 

/огласување/; помош во уиравување со 

индустриски или трговски претпријатија, 

пребарувања за дејности, преписи на 

соопштенија; претплата на весници 

(услуги за претплата на весници) / за трето 

лице/, промоција/продажба на трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на 

пазарот/ маркетинг/; распределба 

/дистрибуција/ на иримероци, рекламна 

документација (уредување на рекламна 

документација), рекламна хроника, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), ширење рекламен материјал / 

трактати, проспекти, печатени примероци/  

 

(111)  21983  (151)  16/06/2015 

(210)  TM  2013/811 (220)  16/08/2013 

(181)  16/08/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Diageo Brands B.V. 

Molenwerf 10-12  1014 BG Amsterdam, NL 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

DOUBLE BLACK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво); 

виски и алкохолни пијалоци базирани на 

виски  

 

(111)  21437  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/812 (220)  21/08/2013 

(181)  21/08/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Henkel Corporation 

One Henkel Way, Rocky Hill, 06067 CT, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

SUPER BOND 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  лепила што се користат во 

индустријата  

кл. 16  лепила за канцелариски 

материјали, за употреба во домачинствата 

и за „направи сам“ проекти  

 

(111)  21984  (151)  16/06/2015 

(210)  TM  2013/816 (220)  23/08/2013 

(181)  23/08/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Џезми Таири 

ул.101 бр.бб, 1220 Боговиње, Тетово, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црвена, црна, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  дизајн и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; инсталација и 

администрација на софтвер; 

консултирање за компјутерски хардвер и 

софтвер; ажурирање на софтвер; софтвер 

како услуга  

 

(111)  21438  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/818 (220)  22/08/2013 

(181)  22/08/2023 

(450) 30/06/2015 



 

 

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

 

30 Јуни 2015 Гласник Бр. 3/2015  

(300)  11638194  08/03/2013  EM 

(732)  Marriott Worldwide Corporation 

10400 Fernwood Road, Bethesda, 

Maryland, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  бизнис менаџмент услуги во врска 

со хотели, ресторани, ноќни клубови, 

барови, бањи, рекреативни и фитнес 

објекти, продавници, станови, станбени 

згради, објекти за состаноци за други; 

услуги на деловен центар; бизнис 

административни услуги; услуги за 

планирање на деловни состаноци;  

малопродажни услуги во врска со 

продажба на производи и опрема за 

користење во домаќинствата, имено 

облека, обувки, капи, ленени платна, 

креветски постелнини (производи), 

ентериерски (внатрешни/домашни) мебел 

и покуќнина, опрема за купатило, прибор 

за лична хигиена, козметика, фитнес 

опрема и опрема за вежбање, играчки, 

кадифени играчки, музички снимки, ЦД-а, 

видеа, канцелариски материјал/прибор, 

печатен материјал, чадори, кожни 

производи; рекламни услуги; продажна 

промоција за другите; изнајмување на 

канцелариски машини и опрема; помош за 

комерцијалното и индустриско 

управување; организирање на трговски 

саеми за комерцијални или рекламни 

цели; косултации за управување со 

бизнисот; бизнис менаџмент во врска со 

услуги за франшиза; помош за 

управување со бизнисот; деловно 

управување на хотели и советодавни 

услуги за бизнис менаџмент  

кл. 41  обезбедување забава, спортски и 

културни активности; договарање на 

конференции и организирање на изложби 

за културни и образовни цели; услуги на 

казно; услуги за игри; кабаретски услуги; 

услуги на ноќни клубови; договарање за 

билети и резервации за шоуа и други 

забавни настани; услуги на клубови за 

здравје и фитнес, имено, обезбедување 

услуги, објекти, инструкции и опрема во 

областа на фитнесот и физичките вежби; 

обезбедување услуги, објекти, инструкции 

и опрема во областа на тенисот, 

рекреативните активности, 

велосипедизамот, јавањето коњи, 

скијањето, пристап до плажа и 

општествени/социјални функции; услуги на 

голф клуб, голф терени и голф 

инструкции; услуги за планирање свадби; 

услуги за планирање и управување на 

настани; образование; обезбедување на 

обука; забава; забавни паркови; услуги на 

спортски кампови; изнајмување на 

спортска опрема (освен возила); 

обезбедување на спортски објекти; услуги 

на клубови за здравје (голф); договарање 

и организирање на конференции; 

организирање на изложби за културни и 

образовни цели; обезбедување на објекти 

за рекреативни активности; обезбедување 

на базени за пливање; обезбедување на 

објекти со водени спортови; обезбедување 

на тениски објекти; ноќни клубови  

кл. 43  привремено сместување; услуги за 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и   221 | С т р а н а  

 

30 Јуни 2015 Гласник Бр. 3/2015  

обезбедување на храна и пијалоци; 

хотелски услуги; ресторански, кетеринг, 

бар и салонски услуги; услуги за 

сместување во одморалишта; 

обезбедување на општонаменски објекти 

за состаноци, конференции и изложби; 

обезбедување на објекти за банкети и 

општествени/социјални функции за 

посебни прилики; и услуги за резервирање 

за хотелско сместување за другите  

 

(111)  21985  (151)  16/06/2015 

(210)  TM  2013/819 (220)  27/08/2013 

(181)  27/08/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  The Monarch Beverage Company, 

Inc. 

3630 Peachtree Road NE, Suite 775, 

Atlanta, Georgia 30326, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

PLANET 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална и сода вода и други 

безалкохони пијалоци; пијалоци од овошје 

и овошни сокови; енергетски пијалоци; 

сирупи и други препарати за производство 

на напитоци  

 

(111)  21344  (151)  06/04/2015 

(210)  TM  2013/820 (220)  27/08/2013 

(181)  27/08/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Niagara Bottling, LLC, 

c/o Rutan & Tucker, LLP, 611 Anton 

Boulevard, 14th Floor, Costa Mesa, CA 

92626, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

NIAGARA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  флаширана вода за пиење; 

флаширана вода; дестилирана вода за 

пиење; вода за пиење; вода за пиење со 

витамини; води за пиење; ароматизирана 

флаширана вода; вода со зголемена 

арома; ароматизирани води; прочистена 

флаширана вода за пиење; изворска вода; 

негазирана вода; трпезна вода; напитоци 

од вода  

 

(111)  21624  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/821 (220)  27/08/2013 

(181)  27/08/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за комуникациски услуги 

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ 

Соравиа, 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 



 

 

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

 

30 Јуни 2015 Гласник Бр. 3/2015  

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 
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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)  21816  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/822 (220)  27/08/2013 

(181)  27/08/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  ЕРДИН БРАИМИ 

ул.160 бр.31, 12000 Тетово, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

 

FM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, производи за пушачите, 

кибрити  

 

(111)  21439  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/824 (220)  30/08/2013 

(181)  30/08/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  ДППУ ПИРИН ЕКСПОРТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул.Багдадска бр.15, локал 8, MK 

(540)  

 

(591)  тегет, црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  фински сауни  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со кожа  

 

(111)  21440  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/829 (220)  02/09/2013 

(181)  02/09/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Alltech, Inc. 

3031 Catnip Hill Pike  Nicholasville, KY 

40356, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

BIOPLEX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  немедицински адитиви за храна за 

животникои се користат како додатоци на 

исхраната; хранливи адитиви за храна за 

животни и добиточна храна; адитиви за 

храна за животни, имено, органски 
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минерали во кашеста, течна или цврста 

форма; додатоци кон исхраната за 

добиток и домашни миленичиња  

кл. 31  храна за животни; органски 

минерали за животинска употреба; 

органски минерали кои се корисат како 

храна за животни  

 

(111)  21817  (151)  26/05/2015 

(210)  TM  2013/830 (220)  02/09/2013 

(181)  02/09/2023 

(450) 30/06/2015 

(300)  40-2013-0055195  16/08/2013  KR 

(732)  Hyundai Motor Company (a Korean 

limited liability company incorporated 

under the laws of Republic of Korea) 

231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 

137-938, KR 

(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. 28  трицикли за деца (играчки); 

коњчиња; музички инструменти играчки; 

топки за играње; коцки за играње; 

тротинети (играчки); летачки дискови 

(играчки); соби за кукли; шишенца за 

хранење за кукли; облека за кукли; куќи за 

кукли; кревети за кукли; плишани мечиња; 

пиштоли играчки; играчки од хартија; 

плишани играчки; пластични играчки; 

маски играчки; гумени играчки; метални 

играчки; играчки за изненадување 

(новитети); марионети; играчки од бамбус; 

тропалки (играчки); играчки на далечинско 

управување (освен оние кои се 

прилагодени за употреба на ТВ 

приемници); маненен кукли; кукли маскоти; 

мобилни (играчки); дрвени играчки; сетови 

играчки; марионети; дубаци (играчки); 

модели возила за деца  

 

(111)  21441  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/836 (220)  04/09/2013 

(181)  04/09/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  ДПУТУ ЏУСИКО КОМПАНИ ДООЕЛ 

ул.4 Јули бр.43-2/12, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  -зелена, портокалова, бела и црна 

боја 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалаци од овошје и овошни 

сокови  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со пијалоци од овошје и овошни 

сокови  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалаци  

 

(111)  21622  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2013/837 (220)  03/09/2013 

(181)  03/09/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  PLANTAGE CONFECCAO E 

COMERCIO DE ROUPAS LTDA. 

Rua General Bruce, 551, Sao Cristovao, 

20.921-030, Rio de Janeiro, BR 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека и спортска облека, имено, 

мантили за дожд, жалови, ремени, појаси, 

капути/палта, јакни, фустани, блузи, 

маици, маички, панталони, кошули, 

здолништа, работнички комбинезон, 

шорцеви, долен веш, џемпери, градници, 

бикини, саронг, пончо, болеро, туники, 

горна облека, обувки воопшто, имено, 

папучи, чизми, чевли, сандали, патики   

 

(111)  21873  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/845 (220)  10/09/2013 

(181)  10/09/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Bayer HealthCare LLC 

100 Bayer Road, Pittsburgh, Pennsylvania 

15205, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

LIBREVIA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  ветеринарни препарати  

 

(111)  21874  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/846 (220)  10/09/2013 

(181)  10/09/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Bayer HealthCare LLC 

100 Bayer Road, Pittsburgh, Pennsylvania 

15205, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

QUELLIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  ветеринарни препарати  

 

(111)  21875  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/847 (220)  06/09/2013 

(181)  06/09/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  3M Company, a corporation of the 

State of Delaware 

3M Center, 2501 Hudson Road, 55144 St. 

Paul, Minnesota, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

COMMAND 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  лепила и лепливи материјали  

кл. 16  лепливи ленти за монтирање за 

домаќинство и канцелариска употреба; 

монтажни ленти за домаќинство и 

канцелариска употреба  

 

(111)  21876  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/848 (220)  10/09/2013 
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(181)  10/09/2023 

(450) 30/06/2015 

(300)  85883070  21/03/2013  US 

(732)  Amgen Inc., (a Delaware 

corporation) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

KANJINTI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  21877  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/849 (220)  10/09/2013 

(181)  10/09/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Amgen Inc., (a Delaware 

corporation) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

DEPTARGIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  21878  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/851 (220)  10/09/2013 

(181)  10/09/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  FCA US LLC, a Delaware 

Corporation 

1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, 

State of Michigan 48326, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

JEEPSTER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(111)  21879  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/863 (220)  13/09/2013 

(181)  13/09/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  КК Академија ФМП Скопје 

ул.Тодор Чангов бр.31-13, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

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

сина, портокалова, сива и окер 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности; а особено образование, обука 

и услуги за забава, сите поврзани со спорт  

 

(111)  21880  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/876 (220)  16/09/2013 

(181)  16/09/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за комуникациски услуги 

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 
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ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ 

Соравиа, 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 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; 
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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)  21748  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/964 (220)  14/10/2013 

(181)  14/10/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ЧОКОМИЛ увоз-извоз 

ДОО Ресен 

ул.29-ти Ноември б.б., Ресен, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

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

кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадо, млечно чоколадо со ориз, 

производи од какао и чоколадо  

 

(111)  21753  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/965 (220)  14/10/2013 

(181)  14/10/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  МЏ РОБИН ДОО 

ул.„Ленинградска“ бр.6, 1230 Гостивар, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  
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(591)  бела, црвена, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пуканки, флипсови, крцкави 

производи од житарици како ужинки 

(snack) храна  

 

(111)  21777  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/970 (220)  15/10/2013 

(181)  15/10/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 

Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

BELMIRAN SAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  21778  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/971 (220)  15/10/2013 

(181)  15/10/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 

Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

NIBEL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  21775  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/975 (220)  16/10/2013 

(181)  16/10/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Апостолска Марина 

ул.Коце Металец бр.54, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници, (дневни весници), 

печатени изданија, печатарски производи, 

публикации, брошури, фотографии, 

известувања, книги, нацрти, хартија, 

картон и производите од нив што не се 

опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, 

канцелариски материјал, канцелариски 

прибор (освен мебел), материјали за 

пакување што не се опфатени во другите 

класи, печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, односи со јавноста; 

медиумска презентација; бизнис 

информации, демонстрација на производи, 

медиуми за комуникација (презентација на 

производи и услуги од областа на модата 

и модните додатоци, козметика, на 

медиуми за комуникација) за 

малопродажни цели; спојување за доброто 

на другите, на различни стоки (мода, 

козметика), овозможувајќи им на 

корисниците полесно да ги видат и купат 

тие стоки; маркетинг услуги, изложби 

(организирање на изложби) во 
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комерцијални и рекламни цели, 

изнајмување време за рекламирање преку 

медиумите, изнајмување рекламен 

простор, информации, јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), 

манекени (манекенски услуги) во рекламни 

промовирачки цели на продажбата, on-line 

рекламирање по пат на компјутерска 

мрежа односи со јавност, претплата на 

весници, промоција, промовирање на 

продажбата за трети лица, објавување 

рекламни текстови, организирање трговски 

саеми за комерцијални или рекламни 

цели, ширење на рекламни огласи и 

рекламен материјал (трактати, проспекти, 

печатени материјали, примероци), 

објавување рекламни текстови, обработка 

на текстови, организирање дејности и 

советување за организирање дејности  

кл. 41  услуги; обука; забава, спортски и 

културни активности; електронско 

издаваштво. информации за образовни и 

забавни настани, он-лајн публикување 

електронски книги и списанија, 

обезбедување на електронски он-лајн 

публикации што не може да се 

даунлодираат, објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови, 

јорганизирање избори на убавици, 

организирање и водење концерти, 

организирање саеми, организирање 

натпревари, позирање за уметници како 

модели, забава, известување за забави, 

планирање забави, ноќни клубови, 

организирање и водење работилници, 

организирање и водење семинари, 

симпозиуми, спортски натпревари, 

организирање исложби за културни или 

образовни цели, презентација на дела од 

визуелна уметност или литература пред 

јавноста за забавни или образовни цели, 

изложби (организирање изложби за 

културни или образовни цели), пишување 

текстови што не се рекламни, 

преведување, публикации и дистрибуција 

на печатени медиуми и снимки, разонода, 

текстови (пушување текстови) што не се 

рекламни текстови, продавање на билети, 

услуги на репортери, фотографија, 

фотографски репортажи, шоу програми  

 

(111)  21774  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/976 (220)  16/10/2013 

(181)  16/10/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  УКИМ „Св.Кирил и Методиј“ 

Скопје Факултет за информатички 

науки и компјутерско инженерство 

Бул.Руѓер Бошковиќ бр.16, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

 

ФИНКИ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени образовни материјали  

кл. 41  образовни услуги, подготвување 

настава, забава, спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги, 

истражување и планирање што се 

однесуваат на истите, услуги за 

индустриска анализа и истражувања , 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер, правни услуги  

 

(111)  21746  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/984 (220)  17/10/2013 

(181)  17/10/2023 

(450) 30/06/2015 
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(732)  А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони 

ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  златна, црвена, зелена 

(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 додатоци), зачини, лед  

 

(111)  21740  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/986 (220)  17/10/2013 

(181)  17/10/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Фармацевтска, хемиска, 

козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД 

- Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  балсам против целулит  

 

(111)  21741  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/987 (220)  17/10/2013 

(181)  17/10/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Фармацевтска, хемиска, 

козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД 

- Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  циклама, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  балсам против целулит  

 

(111)  21757  (151)  05/06/2015 

(210)  TM  2013/988 (220)  17/10/2013 

(181)  17/10/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  HONDA MOTOR CO., LTD. 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, 

Tokyo 107-8556, JP 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторцикли и делови и опрема за 

истите  
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(111)  21771  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/991 (220)  21/10/2013 

(181)  21/10/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  ДЗППСУ „ЕРЕН-ТРЕЈД“ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 

ул.Афуз Пашина бр.25, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

SUGAR LAND 

(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  

кл. 32  пиво; минерална и сода-вода и 

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; услуги при 

продажба на мало и големо  

 

(111)  21764  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/992 (220)  21/10/2013 

(181)  21/10/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Ангелко Ангелески 

бул.Видое Смилевски Бато бр.55/26, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  кафеава, црна, сина, бела, бледо 

жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци-ракија  

 

(111)  21760  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/993 (220)  21/10/2013 

(181)  21/10/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  P.T. SELAMAT SEMPURNA, TBK 

JL.Kapuk Kamal Raya No. 88, Kel. Kamal 

Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 

14470, ID 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  филтрирачки систем за течка опрема 

и индустрија вклучително филтри за 

масло, воздух, гориво и хидраулика   

кл. 12  филтрирачки систем за автомобили 

вклучително филтри за масло, воздух, 

гориво и хидраулика  

 

(111)  21744  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/994 (220)  21/10/2013 

(181)  21/10/2023 

(450) 30/06/2015 
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(732)  ALDI GmbH & Co. KG 

Burgstr. 37, D-45476 Mulheim an der Ruhr, 

DE 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

ALDI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  малопродажба во врска co 

земјоделски производи, градинарски 

производи, шумарски производи, 

прехрамбени производи, препарати за 

перење, препарати за читење, артикли 

наменети за чистење, средства за 

дезинфекција, козметика, санитарни 

артикли, медикаменти што се издаваат без 

рецепт, додатоци за храна, огномети, 

електрични апарати и додатоци, 

електронски апарати и додатоци за истите, 

компјутери и компјутерски додатоци, 

компакт дискови, компјутерски хардвер и 

софтвер, светлосни уреди, алати, 

градинарски апарати и додатоци за 

истите, велосипеди и додатоци за истите, 

додатоци за автомобили, саати, часовници 

и накит, канцелариски материјал и 

канцелариски реквизити, книги и други 

печатени работи, мебел и друга покуќнина, 

мебел за градина, кујнски прибор за 

домаќинство и додатоци за истиот, 

производи за домаќинство, покривки за 

кревет, вклучително перници, постелнина, 

текстил за домаќинство, облека, капи, 

чевли, производи од кожа, спортска 

опрема, играчки, лежерни артикли, 

прехрамбени производи за животни, 

растенија, производи од тутун; онлајн 

малопродажба во врска со земјоделски 

производи, градинарски производи, 

шумарски производи, прехрамбени 

производи, препарати за перење, 

препарати за читење, артикли наменети за 

чистење, средства за дезинфекција, 

козметика, санитарни артикли, 

медикаменти што се издаваат без рецепт, 

додатоци за храна, огномети, електрични 

апарати и додатоци, електронски апарати 

и додатоци за истите, компјутери и 

компјутерски додатоци, компакт дискови, 

компјутерски хардвер и софтвер, 

светлосни уреди, алати, градинарски 

апарати и додатоци за истите, велосипеди 

и додатоци за истите, додатоци за 

автомобили, саати, часовници и накит, 

канцелариски материјал и канцелариски 

реквизити, книги и други печатени работи, 

мебел и друга покуќнина, мебел за 

градина, кујнски прибор за домаќинство и 

додатоци за истиот, производи за 

домаќинство, покривки за кревет, 

вклучително перници, постелнина, текстил 

за домаќинство, облека, капи, чевли, 

производи од кожа, спортска опрема, 

играчки, лежерни артикли, прехрамбени 

производи за животни, растенија, 

производи од тутун; раководење 

супермаркети, малопродажни аутлет 

продавници и малопродажни дисконт 

аутлет продавници; рекламирање; 

рекламирање на интернет, за други; 

обезбедување информации на интернет, 

имено информации за производите за 

потрошувачите, советодавни информации 

за потрошувачите и информации за 

кориснички услуги; подготвување на 

трговски транскации за трети лица, исто 

така на интернет; обезбедување на 

договори за мобилна телефонија за други; 

водење на работење; организациско 

планирање и надзор на развојот на 

  

бизнисот; вработување на персонал; 

консултантски услуги за бизнис 

организација; услуги за големопродажба 
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во врска со земјоделски производи, 

градинарски производи, шумарски 

производи, прехрамбени производи, 

препарати за перење, препарати за 

читење, артикли наменети за чистење, 

средства за дезинфекција, козметика, 

санитарни артикли, медикаменти што се 

издаваат без рецепт, додатоци за храна, 

огномети, електрични апарати и додатоци, 

електронски апарати и додатоци за истите, 

компјутери и компјутерски додатоци, 

компакт дискови, компјутерски хардвер и 

софтвер, светлосни уреди, алати, 

градинарски апарати и додатоци за 

истите, велосипеди и додатоци за истите, 

додатоци за автомобили, саати, часовници 

и накит, канцелариски материјал и 

канцелариски реквизити, книги и други 

печатени работи, мебел и друга покуќнина, 

мебел за градина, кујнски прибор за 

домаќинство и додатоци за истиот, 

производи за домаќинство, покривки за 

кревет, вклучително перници, постелнина, 

текстил за домаќинство, облека, капи, 

чевли, производи од кожа, спортска 

опрема, играчки, лежерни артикли, 

прехрамбени производи за животни, 

растенија, производи од тутун; 

асистирање во трговско и индустриско 

управување; обезбедување услуги за 

други [купување производи и услуги за 

други бизниси]  

 

(111)  21743  (151)  05/06/2015 

(210)  TM  2013/995 (220)  21/10/2013 

(181)  21/10/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  ALDI GmbH & Co. KG 

Burgstr. 37, D-45476 Mulheim an der Ruhr, 

DE 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591)  сина, светло сина, темно 

портокалова, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  малопродажба во врска co 

земјоделски производи, градинарски 

производи, шумарски производи, 

прехрамбени производи, препарати за 

перење, препарати за читење, артикли 

наменети за чистење, средства за 

дезинфекција, козметика, санитарни 

артикли, медикаменти што се издаваат без 

рецепт, додатоци за храна, огномети, 

електрични апарати и додатоци, 

електронски апарати и додатоци за истите, 

компјутери и компјутерски додатоци, 

компакт дискови, компјутерски хардвер и 

софтвер, светлосни уреди, алати, 

градинарски апарати и додатоци за 

истите, велосипеди и додатоци за истите, 

додатоци за автомобили, саати, часовници 

и накит, канцелариски материјал и 

канцелариски реквизити, книги и други 

печатени работи, мебел и друга покуќнина, 

мебел за градина, кујнски прибор за 

домаќинство и додатоци за истиот, 

производи за домаќинство, покривки за 

кревет, вклучително перници, постелнина, 

текстил за домаќинство, облека, капи, 

чевли, производи од кожа, спортска 

опрема, играчки, лежерни артикли, 

прехрамбени производи за животни, 

растенија, производи од тутун; онлајн 
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малопродажба во врска со земјоделски 

производи, градинарски производи, 

шумарски производи, прехрамбени 

производи, препарати за перење, 

препарати за читење, артикли наменети за 

чистење, средства за дезинфекција, 

козметика, санитарни артикли, 

медикаменти што се издаваат без рецепт, 

додатоци за храна, огномети, електрични 

апарати и додатоци, електронски апарати 

и додатоци за истите, компјутери и 

компјутерски додатоци, компакт дискови, 

компјутерски хардвер и софтвер, 

светлосни уреди, алати, градинарски 

апарати и додатоци за истите, велосипеди 

и додатоци за истите, додатоци за 

автомобили, саати, часовници и накит, 

канцелариски материјал и канцелариски 

реквизити, книги и други печатени работи, 

мебел и друга покуќнина, мебел за 

градина, кујнски прибор за домаќинство и 

додатоци за истиот, производи за 

домаќинство, покривки за кревет, 

вклучително перници, постелнина, текстил 

за домаќинство, облека, капи, чевли, 

производи од кожа, спортска опрема, 

играчки, лежерни артикли, прехрамбени 

производи за животни, растенија, 

производи од тутун; раководење 

супермаркети, малопродажни аутлет 

продавници и малопродажни дисконт 

аутлет продавници; рекламирање; 

рекламирање на интернет, за други; 

обезбедување информации на интернет, 

имено информации за производите за 

потрошувачите, советодавни информации 

за потрошувачите и информации за 

кориснички услуги; подготвување на 

трговски транскации за трети лица, исто 

така на интернет; обезбедување на 

договори за мобилна телефонија за други; 

водење на работење; организациско 

планирање и надзор на развојот на 

  

бизнисот; вработување на персонал; 

консултантски услуги за бизнис 

организација; услуги за големопродажба 

во врска со земјоделски производи, 

градинарски производи, шумарски 

производи, прехрамбени производи, 

препарати за перење, препарати за 

читење, артикли наменети за чистење, 

средства за дезинфекција, козметика, 

санитарни артикли, медикаменти што се 

издаваат без рецепт, додатоци за храна, 

огномети, електрични апарати и додатоци, 

електронски апарати и додатоци за истите, 

компјутери и компјутерски додатоци, 

компакт дискови, компјутерски хардвер и 

софтвер, светлосни уреди, алати, 

градинарски апарати и додатоци за 

истите, велосипеди и додатоци за истите, 

додатоци за автомобили, саати, часовници 

и накит, канцелариски материјал и 

канцелариски реквизити, книги и други 

печатени работи, мебел и друга покуќнина, 

мебел за градина, кујнски прибор за 

домаќинство и додатоци за истиот, 

производи за домаќинство, покривки за 

кревет, вклучително перници, постелнина, 

текстил за домаќинство, облека, капи, 

чевли, производи од кожа, спортска 

опрема, играчки, лежерни артикли, 

прехрамбени производи за животни, 

растенија, производи од тутун; 

асистирање во трговско и индустриско 

управување; обезбедување услуги за 

други [купување производи и услуги за 

други бизниси]  

 

(111)  21747  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/996 (220)  21/10/2013 

(181)  21/10/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK 
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(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

LISETZ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  вафли, наполитанки  

 

(111)  21762  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/997 (220)  22/10/2013 

(181)  22/10/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Fashion One Television LLC, 

820 Meridian Ave., Suite 100 Miami Beach 

FL 33139, US 

(740)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ 

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

(540)  

 

FASHION ONE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телевизиски преноси  

кл. 41  телевизиски програми за забава  

 

(111)  21756  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/999 (220)  24/10/2013 

(181)  24/10/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Biogen Idec MA Inc. (a 

Massachusetts Corporation) 

14 Cambridge Center, Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591)  портокалова, зелена, сина, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за 

третманот на невролошки пореметувања  

 

(111)  21773  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/1003 (220)  24/10/2013 

(181)  24/10/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за 

производство, трговија, услуги и 

угостителство ТЕЕ 2009 увоз-извоз 

Охрид 

Бул.Кеј Маршал Тито бр.12, 6 000 Охрид, 

MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, сина, црвена и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  
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кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци  

 

(111)  21772  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/1004 (220)  24/10/2013 

(181)  24/10/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги, увоз-извоз „ 2 ЕР 

Охрид“ ДООЕЛ 

ул.Ванчо Никололески бр.5-35, 6 000 

Охрид, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци  

 

(111)  21745  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/1005 (220)  25/10/2013 

(181)  25/10/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  МАРАТОН ГРОУП дооел Скопје 

Б.Ц. Палома Бјанка 4 кат, Даме Груев 16, 

MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; изнајмување 

рекламен простор за рекламирање; 

надворешно рекламирање; рекламирање 

(огласување)  

 

(111)  21769  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/1007 (220)  25/10/2013 

(181)  25/10/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за транспорт, шпедиција, 

промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ  

ДООЕЛ Скопје 

ул.Качанички пат / Индустриска бб, 

Бутел, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстации за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

забите  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање 

патувања  

 

(111)  21768  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/1008 (220)  25/10/2013 

(181)  25/10/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за транспорт, шпедиција, 

промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ  

ДООЕЛ Скопје 
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ул.Качанички пат / Индустриска бб, 

Бутел, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстации за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

забите  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање 

патувања  

 

(111)  21766  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/1009 (220)  25/10/2013 

(181)  25/10/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за транспорт, шпедиција, 

промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ  

ДООЕЛ Скопје 

ул.Качанички пат / Индустриска бб, 

Бутел, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  виолетова, сина, бела и 

портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстации за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

забите  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање 

патувања  

 

(111)  21767  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/1010 (220)  25/10/2013 

(181)  25/10/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за транспорт, шпедиција, 

промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ  

ДООЕЛ Скопје 

ул.Качанички пат / Индустриска бб, 

Бутел, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстации за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

забите  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање 

патувања  

 

(111)  21973  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/1012 (220)  25/10/2013 

(181)  25/10/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Мелоски Владимир 
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ул.Вич бр.2-32, MK 

(540)  

 

MELOSKI CONSULTING 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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  

 

(111)  21765  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/1013 (220)  25/10/2013 

(181)  25/10/2023 

(450) 30/06/2015 

(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)  

 

PEPTIX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи на база на 

активна состојка Есомепразол  

 

(111)  21742  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/1016 (220)  28/10/2013 

(181)  28/10/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  ДЕЛИГХТ доо 

Даме Груев бр.28/4, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

DELIGHT (во изглед) 

(591)  сива и портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со: канцелариски мебел, подови, 

преградни зидови, дизајн и архитектура  

 

(111)  21761  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/1017 (220)  29/10/2013 

(181)  29/10/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Celgene Corporation 

86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 

07901, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

ОТЕЗЛА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, имено 

лекови за инхибиција на цикотин; 

фармацевтски препарати кои го 

модулираат имуниот систем; 

фармацевтски препарати за третман на 

хронични воспалителни заболувања, 

анкилозен спондилитис, псоријаза, 

псоријатичен артритис и рак  

 

(111)  21770  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/1018 (220)  29/10/2013 

(181)  29/10/2023 

(450) 30/06/2015 
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(732)  Друштво за трговија, 

производство и услуги ЗИМЕКС Миле 

увоз-извоз ДООЕЛ Битола 

ул.Комплекс Шехерезада бр.ламела 

А/локал 2- Б, Битола, MK 

(540)  

 

(591)  небесно сина, жолта, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  сијалици за моторни возила  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало  на сијалици за моторни возила  

 

(111)  21752  (151)  05/06/2015 

(210)  TM  2013/1019 (220)  30/10/2013 

(181)  30/10/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  MasterCard International 

Incorporated 

2000 Purchase Street, Purchase, New York 

10577, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591)  црвена и жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерска хардверска и 

софтверска платформа за овозможување 

и управување со уплати, банкарство, 

кредитни картички, дебитни картички, 

платежни картички, услуги за машини со 

автоматско одговарање, наснимана 

вредност, електронски трансфер на 

парични средства, електронски плаќања, 

електронско процесирање и пренос на 

податоци за платени сметки, исплата на 

готовина, верификација на трансакција, 

распределба, авторизација и услуги за 

срамнување, откривање на измама и 

контрола, услуги за енкрипција и 

надоместок по несреќи; научни апарати и 

инструменти; магнетни носачи на 

податоци, дискови за снимање; механизми 

за апаратите што се активираат со монети 

или жетони; регистар каси; опрема за 

обработка на податоци; компјутери, 

компјутерски хардвер, компјутерски 

софтвер и компјутерски програми; 

телекомуникациски и електрични апарати 

и инструменти, имено, апарати за 

регистрирање, пренос и репродукција на 

податоци вклучително звук и слики; 

сметководствени машини; апарати за 

регистрирање, пренос и репродукција на 

податоци вклучително звук и слики; 

поддржувачи за магнетно снимање; 

апарати за следење, управување и 

анализа на финансиски сметки преку 

глобална компјутерска мрежа; 

компјутерски хардвер и софтвер, особено 

за развој, одржување и користење на 

локални и широкоопсежни компјутерски 

мрежи; системи за читање мемориски 

картички и системи за читање податоци во 

мемории, вклучително мемории на 

интегрирани кола и мемории на банкарски 

картички; електронски публикации што се 

превземаат; апарати за печатење 

вклучително апарати за печатење за 

системи за обработка на податоци и 

финансиски трансакциски системи; 

машини со автоматско одговарање  и 
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готовина за банкарски утврдувања; уреди 

за кодирање и декодирање; модеми; 

компјутерски хардвер и софтвер за 

овозможување платежни трансакции по 

електронски пат; компјутерски хардвер и 

софтвер за енкрипција, енкрипциски 

клучеви, дигитални сертификати, 

дигитални потписи, софтвер за заштитено 

складирање податоци и повраток и пренос 

на доверливи информации за 

потрошувачите што ги користат поединци, 

банкарски и финансиски институции; 

магнетни енкодирани картички и картички 

што содржат чип со интегрирано коло 

(паметни картички); сигурносни 

енкодирани картички; картички енкодирани 

со сигурносни функции за автентикациски 

намени; картички енкодирани со 

сигурносни функции за идентификациски 

намени; картички импрегнирани со 

холограм; наплатни картички, банкарски 

картички, кредитни картички,  дебитни 

картички, чип картички, картички со 

наснимена вредност, картички за носење 

електронски податоци, платежни картички 

и платежни картички сите енкодирани; 

банкарски картички вклучително печатени 

банкарски картички и банкарски картички 

што користат магнетни мемории и 

мемории од интегрирани кола; читачи на 

картички; читачи на магнетно кодирани 

картички,  картички со електронски носач 

на податоци, електронски уреди за 

енкрипција, копмјутерски харвер, 

компјутерски терминали, компјутерски 

софтвер за употреба во финансиските 

услуги, банкарството и 

телекомуникациските индустрии; 

компјутерски софтвер дизајниран да 

овозможи паметните картички да 

комуницираат со терминали и читачи; 

компјутерски чипови вградени во 

телефони и други комуникациски уреди; 

телекомуникациска опрема; трансакциски 

терминали како место за продажба и 

компјутерски софтвер за пренесување, 

прикажување и складирање трансакциска, 

идентификациска и финансиска 

информација за користење во 

финансиските услуги, банкарството и 

телекомуникациските индустрии; радио 

фреквентни уреди за идентификација 

(транспондери); апарати за електронска 

верификација за верифицирање 

автентикација на наплатни картички, 

банкарски картички, кредитни картички, 

дебитни картички и платежни картички; 

машини што даваат готовина; 

компјутерски периферни уреди и 

електронски производи, имено машини за 

сметање, џебни уреди за планирање, 

персонални дигитални асистенти (PDA) и 

аларми  

кл. 36  финансиски услуги, имено 

банкарство, услуги за кредитни картички, 

услуги за дебитни картички, услуги за 

наплатни картички, услуги за при-пејд 

картички понудени преку картички со 

наснимена вредност, електронски 

кредитни и дебитни трансакции, услуги за 

плаќање и презентација на сметки, 

исплата на готовина, верификакција на 

чекови, уновчување на чекови, услуги за 

машини со автоматско одговарање и 

пристап до депозит, услуги за 

авторизација и срамнување на 

трансакции, помирување трансакции, 

управување со готовина, срамнување на 

консолидирани парични средства, 

процесирање консолидирани спорови, 

информациски услуги за складирање 

податоци и профили на клиенти, и сродни 

услуги за префрлање, премин, 

срамнување/подмирување, и 

преместување на парични средства од 

областа на платежни картички, услуги за 
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процесирање електронски плаќања,  

услуги за автентикација и верификација на 

платежни трансакции, услуги за вредносна 

размена,  имено, безбедни електронски 

готовински трансакции и електронски 

готовински преноси, преку јавна 

компјутерска мрежа за олеснување со 

електронско тргување, електронски 

трансфер на парични средства, 

обезбедување финансиски информации, 

имено податоци и извештаи за кредитни и 

дебитни картички, управување со 

финансиски досиеа, услуги за електронски 

трансфер на парични средства и размена 

на валути, услуги за управување со 

финансиска проценка и ризик за други од 

областа на потрошувачки кредит; 

распостранување финансиски 

информации преку глобална компјутерска 

мрежа, финансиски информации 

направени од компјутер со помош на 

безбедна информациска компјутерска 

мрежа и советодавни услуги во врска со 

сите претходно споменати услуги; 

обезбедување финансиски услуги за 

поддршка на малопродажни услуги 

обезбедени преку мобилни 

телекомуникациски средства, имено, 

платежни услуги преку безжични уреди; 

обезбедување финансиски услуги за 

поддршка на малопродажни услуги 

обезбедени онлајн, преку електронски 

мрежи; финансиски анализи и 

консултации; услуги за осигурување; 

финансиски работи, монетарни работи; 

финансиски услуги; банкарски и кредитни 

услуги; обезбедување услуги за кредитни 

картички, дебитни картички, наплатни 

картички и при-пејд картички со наснимена 

вредност; услуги за банкарство, плаќање, 

кредити, задолженија, наплата, исплата на 

готовина, пристап до влогови со 

наснимена вредност; услуги за плаќање 

сметки; услуги за кредитни картички, 

дебитни картички, наплатни картички, пре-

пејд картички и картички со наснимена 

вредност; услуги за верификација на 

чекови и уновчување на чекови; услуги за 

машини со автоматско одговарање; 

процесирање финансиски трансакции како 

он-лајн преку компјутерска датотека или 

преку телекомуникации тaка и на самото 

место на продажба; услуги за 

процесирање финансиски трансакции што 

ги вршат носители на картички преку 

машини за автоматско одговарање; 

обезбедување податоци за салдо, влогови 

и повлекувања на парични средства кон 

носителите на картичките преку машини за 

автоматско одговарање; услуги за 

финансиско срамнување и финансиска 

авторизација во врска со процесирањето 

на финансиски платежни трансакции; 

услуги за патничко осигурување; издавање 

и откупување на патнички чекови и 

патнички ваучери; услуги за автентикација 

на плаќачот; верификација на финансиски 

информации; одржување на финансиски 

досиеа; услуги за електронски трансфер 

на средства и размена на валути; услуги 

за плаќање од оддалечено место; услуги 

за електронски портмонеа со наснимена 

вредност, што обезбедуваат електронски 

трансфер на средства и валути, услуги за 

електронско плаќање, услуги за 

телефонски пре-пејд картички, услуги за 

исплата на готовина, и услуги за 

авторизација и сравнување на 

трансакциите; услуги за обезбедување 

задолженија и кредити со помош на радио 

фреквентни уреди за идентификација 

(транспондер); обезбедување услуги за 

задолженија и кредити со помош на 

комуникациски и телекомуникациски 

уреди; услуги за верификација на чекови; 

услуги за издавање и исплата на средства 
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при што сите се однесуваат на патнички 

чекови и патнички ваучери; обезбедување 

финансиски услуги за поддршка на 

малопродажните услуги кои се 

обезбедуваат преку средства за мобилни 

телекомуникации, вклучително и услуги за 

плаќање преку безжични уреди; 

процесирање кредитни и дебитни 

трансакции по телефонска и 

телекомуникациска врска; обезбедување 

финансиски услуги за поддршка на 

малопродажните услуги кои се обезбедени 

он-лајн, преку мрежи или други 

електронски средства со употреба на 

електронско дигитализирани информации; 

услуги за вредносна размена, имено, 

безбедна размена на вредности, 

вклучително и електронска готовина, преку 

компјутерски мрежи достапни преку 

паметни картички; услуги за плаќање 

сметки кои се обезбедуваат преку вебсајт; 

он-лајн банкарство; финансиски услуги кои 

се обезбедуваат преку телефон и со 

помош на глобална компјутерска мрежа 

или интернет; обезбедување финансиски 

услуги со помош на глобална компјутерска 

мрежа или интернет; услуги за 

недвижнини; услуги за недвижен имот; 

проценка на недвижен имот; управување 

со инвестиции за недвижен имот; 

инвестициски услуги за недвижен имот; 

услуги за осигурување на недвижен имот; 

осигурување за сопственици на имот; 

услуги за осигурување кои се однесуваат 

на имот; финансирање за недвижен имот; 

посредување за недвижен имот; 

проценување недвижен имот; услуги на 

агенции за недвижен имот; вреднување 

недвижен имот; администрација со 

недвижен имот; администрација со 

финансиски работи кои се однесуваат на 

недвижен имот; обезбедување заеми за 

недвижен имот; финансиски услуги кои се 

однесуваат на развој на недвижен имот; 

услуги за финансиско посредување за 

недвижен имот; финансиски услуги кои се 

однесуваат на недвижен имот и згради; 

финансиски услуги за купување недвижен 

имот; организирање договори за заеми со 

гаранции за недвижен имот; организирање 

заедничка сопственост врз недвижен имот; 

организирање на обезбедување 

финансиски средства за купување 

недвижен имот; помагање во стекнување 

на и интереси врз недвижен имот; 

капитални инвестиции во недвижен имот; 

услуги за инвестиции во комерцијална 

сопственост; финансиски услуги кои се 

однесуваат на стекнување на имот; 

финансиски услуги кои се однесуваат на 

продажба на имот; финансиско 

вреднување на слободен имот; 

финансиско вреднување на имот кој е под 

закуп; организирање лизинг на недвижен 

имот; организирање закуп на недвижен 

имот; лизинг на сопственост; лизинг на 

недвижен имот; лизинг на слободен имот; 

услуги за раководење со имот кои се 

однесуваат на трансакции со недвижен 

имот; вреднување на имот; менаџмент со 

досиеја за сопствености; менаџмент со 

сопствености; советодавни услуги кои се 

однесуваат на сопственост врз недвижен 

имот; советодавни услуги кои се 

однесуваат на вреднување на недвижен 

имот; советодавни услуги кои се 

однесуваат на корпоративен недвижен 

имот; услуги за компјутеризирани 

информации кои се однесуваат на 

недвижен имот; советодавни услуги кои се 

однесуваат на недвижен имот; 

обезбедување информации кои се 

однесуваат на недвижен имот; 

обезбедување информации кои се 

однесуваат на пазар на имоти; услуги за 

истражување кои се однесуваат на 
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стекнување недвижен имот; услуги за 

истражување кои се однесуваат на 

селекција на недвижен имот; 

финансирање на хипотеки и претворање 

на имот во ликвидни средства; 

советодавни услуги што се однесуваат на 

решенија за плаќања, банкарство, 

кредитни картички, дебитни картички, 

платежни картички и услуги за машини со 

автоматско одговарање  

 

(111)  21754  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/1020 (220)  30/10/2013 

(181)  30/10/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  MasterCard International 

Incorporated 

2000 Purchase Street, Purchase, New York 

10577, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591)  светло и темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерска хардверска и 

софтверска платформа за овозможување 

и управување со уплати, банкарство, 

кредитни картички, дебитни картички, 

платежни картички, услуги за машини со 

автоматско одговарање, наснимана 

вредност, електронски трансфер на 

парични средства, електронски плаќања, 

електронско процесирање и пренос на 

податоци за платени сметки, исплата на 

готовина, верификација на трансакција, 

распределба, авторизација и услуги за 

срамнување, откривање на измама и 

контрола, услуги за енкрипција и 

надоместок по несреќи; научни апарати и 

инструменти; магнетни носачи на 

податоци, дискови за снимање; механизми 

за апаратите што се активираат со монети 

или жетони; регистар каси; опрема за 

обработка на податоци; компјутери, 

компјутерски хардвер, компјутерски 

софтвер и компјутерски програми; 

телекомуникациски и електрични апарати 

и инструменти, имено, апарати за 

регистрирање, пренос и репродукција на 

податоци вклучително звук и слики; 

сметководствени машини; апарати за 

регистрирање, пренос и репродукција на 

податоци вклучително звук и слики; 

поддржувачи за магнетно снимање; 

апарати за следење, управување и 

анализа на финансиски сметки преку 

глобална компјутерска мрежа; 

компјутерски хардвер и софтвер, особено 

за развој, одржување и користење на 

локални и широкоопсежни компјутерски 

мрежи; системи за читање мемориски 

картички и системи за читање податоци во 

мемории, вклучително мемории на 

интегрирани кола и мемории на банкарски 

картички; електронски публикации што се 

превземаат; апарати за печатење 

вклучително апарати за печатење за 

системи за обработка на податоци и 

финансиски трансакциски системи; 

машини со автоматско одговарање  и 

готовина за банкарски утврдувања; уреди 

за кодирање и декодирање; модеми; 

компјутерски хардвер и софтвер за 

овозможување платежни трансакции по 

електронски пат; компјутерски хардвер и 

софтвер за енкрипција, енкрипциски 

клучеви, дигитални сертификати, 

дигитални потписи, софтвер за заштитено 
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складирање податоци и повраток и пренос 

на доверливи информации за 

потрошувачите што ги користат поединци, 

банкарски и финансиски институции; 

магнетни енкодирани картички и картички 

што содржат чип со интегрирано коло 

(паметни картички); сигурносни 

енкодирани картички; картички енкодирани 

со сигурносни функции за автентикациски 

намени; картички енкодирани со 

сигурносни функции за идентификациски 

намени; картички импрегнирани со 

холограм; наплатни картички, банкарски 

картички, кредитни картички,  дебитни 

картички, чип картички, картички со 

наснимена вредност, картички за носење 

електронски податоци, платежни картички 

и платежни картички сите енкодирани; 

банкарски картички вклучително печатени 

банкарски картички и банкарски картички 

што користат магнетни мемории и 

мемории од интегрирани кола; читачи на 

картички; читачи на магнетно кодирани 

картички,  картички со електронски носач 

на податоци, електронски уреди за 

енкрипција, копмјутерски харвер, 

компјутерски терминали, компјутерски 

софтвер за употреба во финансиските 

услуги, банкарството и 

телекомуникациските индустрии; 

компјутерски софтвер дизајниран да 

овозможи паметните картички да 

комуницираат со терминали и читачи; 

компјутерски чипови вградени во 

телефони и други комуникациски уреди; 

телекомуникациска опрема; трансакциски 

терминали како место за продажба и 

компјутерски софтвер за пренесување, 

прикажување и складирање трансакциска, 

идентификациска и финансиска 

информација за користење во 

финансиските услуги, банкарството и 

телекомуникациските индустрии; радио 

фреквентни уреди за идентификација 

(транспондери); апарати за електронска 

верификација за верифицирање 

автентикација на наплатни картички, 

банкарски картички, кредитни картички, 

дебитни картички и платежни картички; 

машини што даваат готовина; 

компјутерски периферни уреди и 

електронски производи, имено машини за 

сметање, џебни уреди за планирање, 

персонални дигитални асистенти (PDA) и 

аларми  

кл. 36  финансиски услуги, имено 

банкарство, услуги за кредитни картички, 

услуги за дебитни картички, услуги за 

наплатни картички, услуги за при-пејд 

картички понудени преку картички со 

наснимена вредност, електронски 

кредитни и дебитни трансакции, услуги за 

плаќање и презентација на сметки, 

исплата на готовина, верификакција на 

чекови, уновчување на чекови, услуги за 

машини со автоматско одговарање и 

пристап до депозит, услуги за 

авторизација и срамнување на 

трансакции, помирување трансакции, 

управување со готовина, срамнување на 

консолидирани парични средства, 

процесирање консолидирани спорови, 

информациски услуги за складирање 

податоци и профили на клиенти, и сродни 

услуги за префрлање, премин, 

срамнување/подмирување, и 

преместување на парични средства од 

областа на платежни картички, услуги за 

процесирање електронски плаќања,  

услуги за автентикација и верификација на 

платежни трансакции, услуги за вредносна 

размена,  имено, безбедни електронски 

готовински трансакции и електронски 

готовински преноси, преку јавна 

компјутерска мрежа за олеснување со 

електронско тргување, електронски 
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трансфер на парични средства, 

обезбедување финансиски информации, 

имено податоци и извештаи за кредитни и 

дебитни картички, управување со 

финансиски досиеа, услуги за електронски 

трансфер на парични средства и размена 

на валути, услуги за управување со 

финансиска проценка и ризик за други од 

областа на потрошувачки кредит; 

распостранување финансиски 

информации преку глобална компјутерска 

мрежа, финансиски информации 

направени од компјутер со помош на 

безбедна информациска компјутерска 

мрежа и советодавни услуги во врска со 

сите претходно споменати услуги; 

обезбедување финансиски услуги за 

поддршка на малопродажни услуги 

обезбедени преку мобилни 

телекомуникациски средства, имено, 

платежни услуги преку безжични уреди; 

обезбедување финансиски услуги за 

поддршка на малопродажни услуги 

обезбедени онлајн, преку електронски 

мрежи; финансиски анализи и 

консултации; услуги за осигурување; 

финансиски работи, монетарни работи; 

финансиски услуги; банкарски и кредитни 

услуги; обезбедување услуги за кредитни 

картички, дебитни картички, наплатни 

картички и при-пејд картички со наснимена 

вредност; услуги за банкарство, плаќање, 

кредити, задолженија, наплата, исплата на 

готовина, пристап до влогови со 

наснимена вредност; услуги за плаќање 

сметки; услуги за кредитни картички, 

дебитни картички, наплатни картички, пре-

пејд картички и картички со наснимена 

вредност; услуги за верификација на 

чекови и уновчување на чекови; услуги за 

машини со автоматско одговарање; 

процесирање финансиски трансакции како 

он-лајн преку компјутерска датотека или 

преку телекомуникации тaка и на самото 

место на продажба; услуги за 

процесирање финансиски трансакции што 

ги вршат носители на картички преку 

машини за автоматско одговарање; 

обезбедување податоци за салдо, влогови 

и повлекувања на парични средства кон 

носителите на картичките преку машини за 

автоматско одговарање; услуги за 

финансиско срамнување и финансиска 

авторизација во врска со процесирањето 

на финансиски платежни трансакции; 

услуги за патничко осигурување; издавање 

и откупување на патнички чекови и 

патнички ваучери; услуги за автентикација 

на плаќачот; верификација на финансиски 

информации; одржување на финансиски 

досиеа; услуги за електронски трансфер 

на средства и размена на валути; услуги 

за плаќање од оддалечено место; услуги 

за електронски портмонеа со наснимена 

вредност, што обезбедуваат електронски 

трансфер на средства и валути, услуги за 

електронско плаќање, услуги за 

телефонски пре-пејд картички, услуги за 

исплата на готовина, и услуги за 

авторизација и сравнување на 

трансакциите; услуги за обезбедување 

задолженија и кредити со помош на радио 

фреквентни уреди за идентификација 

(транспондер); обезбедување услуги за 

задолженија и кредити со помош на 

комуникациски и телекомуникациски 

уреди; услуги за верификација на чекови; 

услуги за издавање и исплата на средства 

при што сите се однесуваат на патнички 

чекови и патнички ваучери; обезбедување 

финансиски услуги за поддршка на 

малопродажните услуги кои се 

обезбедуваат преку средства за мобилни 

телекомуникации, вклучително и услуги за 

плаќање преку безжични уреди; 

процесирање кредитни и дебитни 
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трансакции по телефонска и 

телекомуникациска врска; обезбедување 

финансиски услуги за поддршка на 

малопродажните услуги кои се обезбедени 

он-лајн, преку мрежи или други 

електронски средства со употреба на 

електронско дигитализирани информации; 

услуги за вредносна размена, имено, 

безбедна размена на вредности, 

вклучително и електронска готовина, преку 

компјутерски мрежи достапни преку 

паметни картички; услуги за плаќање 

сметки кои се обезбедуваат преку вебсајт; 

он-лајн банкарство; финансиски услуги кои 

се обезбедуваат преку телефон и со 

помош на глобална компјутерска мрежа 

или интернет; обезбедување финансиски 

услуги со помош на глобална компјутерска 

мрежа или интернет; услуги за 

недвижнини; услуги за недвижен имот; 

проценка на недвижен имот; управување 

со инвестиции за недвижен имот; 

инвестициски услуги за недвижен имот; 

услуги за осигурување на недвижен имот; 

осигурување за сопственици на имот; 

услуги за осигурување кои се однесуваат 

на имот; финансирање за недвижен имот; 

посредување за недвижен имот; 

проценување недвижен имот; услуги на 

агенции за недвижен имот; вреднување 

недвижен имот; администрација со 

недвижен имот; администрација со 

финансиски работи кои се однесуваат на 

недвижен имот; обезбедување заеми за 

недвижен имот; финансиски услуги кои се 

однесуваат на развој на недвижен имот; 

услуги за финансиско посредување за 

недвижен имот; финансиски услуги кои се 

однесуваат на недвижен имот и згради; 

финансиски услуги за купување недвижен 

имот; организирање договори за заеми со 

гаранции за недвижен имот; организирање 

заедничка сопственост врз недвижен имот; 

организирање на обезбедување 

финансиски средства за купување 

недвижен имот; помагање во стекнување 

на и интереси врз недвижен имот; 

капитални инвестиции во недвижен имот; 

услуги за инвестиции во комерцијална 

сопственост; финансиски услуги кои се 

однесуваат на стекнување на имот; 

финансиски услуги кои се однесуваат на 

продажба на имот; финансиско 

вреднување на слободен имот; 

финансиско вреднување на имот кој е под 

закуп; организирање лизинг на недвижен 

имот; организирање закуп на недвижен 

имот; лизинг на сопственост; лизинг на 

недвижен имот; лизинг на слободен имот; 

услуги за раководење со имот кои се 

однесуваат на трансакции со недвижен 

имот; вреднување на имот; менаџмент со 

досиеја за сопствености; менаџмент со 

сопствености; советодавни услуги кои се 

однесуваат на сопственост врз недвижен 

имот; советодавни услуги кои се 

однесуваат на вреднување на недвижен 

имот; советодавни услуги кои се 

однесуваат на корпоративен недвижен 

имот; услуги за компјутеризирани 

информации кои се однесуваат на 

недвижен имот; советодавни услуги кои се 

однесуваат на недвижен имот; 

обезбедување информации кои се 

однесуваат на недвижен имот; 

обезбедување информации кои се 

однесуваат на пазар на имоти; услуги за 

истражување кои се однесуваат на 

стекнување недвижен имот; услуги за 

истражување кои се однесуваат на 

селекција на недвижен имот; 

финансирање на хипотеки и претворање 

на имот во ликвидни средства; 

советодавни услуги што се однесуваат на 

решенија за плаќања, банкарство, 

кредитни картички, дебитни картички, 
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платежни картички и услуги за машини со 

автоматско одговарање  

 

(111)  21755  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/1021 (220)  30/10/2013 

(181)  30/10/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  MasterCard International 

Incorporated 

2000 Purchase Street, Purchase, New York 

10577, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591)  сина и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерска хардверска и 

софтверска платформа за овозможување 

и управување со уплати, банкарство, 

кредитни картички, дебитни картички, 

платежни картички, услуги за машини со 

автоматско одговарање, наснимана 

вредност, електронски трансфер на 

парични средства, електронски плаќања, 

електронско процесирање и пренос на 

податоци за платени сметки, исплата на 

готовина, верификација на трансакција, 

распределба, авторизација и услуги за 

срамнување, откривање на измама и 

контрола, услуги за енкрипција и 

надоместок по несреќи; научни апарати и 

инструменти; магнетни носачи на 

податоци, дискови за снимање; механизми 

за апаратите што се активираат со монети 

или жетони; регистар каси; опрема за 

обработка на податоци; компјутери, 

компјутерски хардвер, компјутерски 

софтвер и компјутерски програми; 

телекомуникациски и електрични апарати 

и инструменти, имено, апарати за 

регистрирање, пренос и репродукција на 

податоци вклучително звук и слики; 

сметководствени машини; апарати за 

регистрирање, пренос и репродукција на 

податоци вклучително звук и слики; 

поддржувачи за магнетно снимање; 

апарати за следење, управување и 

анализа на финансиски сметки преку 

глобална компјутерска мрежа; 

компјутерски хардвер и софтвер, особено 

за развој, одржување и користење на 

локални и широкоопсежни компјутерски 

мрежи; системи за читање мемориски 

картички и системи за читање податоци во 

мемории, вклучително мемории на 

интегрирани кола и мемории на банкарски 

картички; електронски публикации што се 

превземаат; апарати за печатење 

вклучително апарати за печатење за 

системи за обработка на податоци и 

финансиски трансакциски системи; 

машини со автоматско одговарање  и 

готовина за банкарски утврдувања; уреди 

за кодирање и декодирање; модеми; 

компјутерски хардвер и софтвер за 

овозможување платежни трансакции по 

електронски пат; компјутерски хардвер и 

софтвер за енкрипција, енкрипциски 

клучеви, дигитални сертификати, 

дигитални потписи, софтвер за заштитено 

складирање податоци и повраток и пренос 

на доверливи информации за 

потрошувачите што ги користат поединци, 

банкарски и финансиски институции; 

магнетни енкодирани картички и картички 

што содржат чип со интегрирано коло 

(паметни картички); сигурносни 

енкодирани картички; картички енкодирани 
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со сигурносни функции за автентикациски 

намени; картички енкодирани со 

сигурносни функции за идентификациски 

намени; картички импрегнирани со 

холограм; наплатни картички, банкарски 

картички, кредитни картички,  дебитни 

картички, чип картички, картички со 

наснимена вредност, картички за носење 

електронски податоци, платежни картички 

и платежни картички сите енкодирани; 

банкарски картички вклучително печатени 

банкарски картички и банкарски картички 

што користат магнетни мемории и 

мемории од интегрирани кола; читачи на 

картички; читачи на магнетно кодирани 

картички,  картички со електронски носач 

на податоци, електронски уреди за 

енкрипција, копмјутерски харвер, 

компјутерски терминали, компјутерски 

софтвер за употреба во финансиските 

услуги, банкарството и 

телекомуникациските индустрии; 

компјутерски софтвер дизајниран да 

овозможи паметните картички да 

комуницираат со терминали и читачи; 

компјутерски чипови вградени во 

телефони и други комуникациски уреди; 

телекомуникациска опрема; трансакциски 

терминали како место за продажба и 

компјутерски софтвер за пренесување, 

прикажување и складирање трансакциска, 

идентификациска и финансиска 

информација за користење во 

финансиските услуги, банкарството и 

телекомуникациските индустрии; радио 

фреквентни уреди за идентификација 

(транспондери); апарати за електронска 

верификација за верифицирање 

автентикација на наплатни картички, 

банкарски картички, кредитни картички, 

дебитни картички и платежни картички; 

машини што даваат готовина; 

компјутерски периферни уреди и 

електронски производи, имено машини за 

сметање, џебни уреди за планирање, 

персонални дигитални асистенти (PDA) и 

аларми  

кл. 36  финансиски услуги, имено 

банкарство, услуги за кредитни картички, 

услуги за дебитни картички, услуги за 

наплатни картички, услуги за при-пејд 

картички понудени преку картички со 

наснимена вредност, електронски 

кредитни и дебитни трансакции, услуги за 

плаќање и презентација на сметки, 

исплата на готовина, верификакција на 

чекови, уновчување на чекови, услуги за 

машини со автоматско одговарање и 

пристап до депозит, услуги за 

авторизација и срамнување на 

трансакции, помирување трансакции, 

управување со готовина, срамнување на 

консолидирани парични средства, 

процесирање консолидирани спорови, 

информациски услуги за складирање 

податоци и профили на клиенти, и сродни 

услуги за префрлање, премин, 

срамнување/подмирување, и 

преместување на парични средства од 

областа на платежни картички, услуги за 

процесирање електронски плаќања,  

услуги за автентикација и верификација на 

платежни трансакции, услуги за вредносна 

размена,  имено, безбедни електронски 

готовински трансакции и електронски 

готовински преноси, преку јавна 

компјутерска мрежа за олеснување со 

електронско тргување, електронски 

трансфер на парични средства, 

обезбедување финансиски информации, 

имено податоци и извештаи за кредитни и 

дебитни картички, управување со 

финансиски досиеа, услуги за електронски 

трансфер на парични средства и размена 

на валути, услуги за управување со 

финансиска проценка и ризик за други од 
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областа на потрошувачки кредит; 

распостранување финансиски 

информации преку глобална компјутерска 

мрежа, финансиски информации 

направени од компјутер со помош на 

безбедна информациска компјутерска 

мрежа и советодавни услуги во врска со 

сите претходно споменати услуги; 

обезбедување финансиски услуги за 

поддршка на малопродажни услуги 

обезбедени преку мобилни 

телекомуникациски средства, имено, 

платежни услуги преку безжични уреди; 

обезбедување финансиски услуги за 

поддршка на малопродажни услуги 

обезбедени онлајн, преку електронски 

мрежи; финансиски анализи и 

консултации; услуги за осигурување; 

финансиски работи, монетарни работи; 

финансиски услуги; банкарски и кредитни 

услуги; обезбедување услуги за кредитни 

картички, дебитни картички, наплатни 

картички и при-пејд картички со наснимена 

вредност; услуги за банкарство, плаќање, 

кредити, задолженија, наплата, исплата на 

готовина, пристап до влогови со 

наснимена вредност; услуги за плаќање 

сметки; услуги за кредитни картички, 

дебитни картички, наплатни картички, пре-

пејд картички и картички со наснимена 

вредност; услуги за верификација на 

чекови и уновчување на чекови; услуги за 

машини со автоматско одговарање; 

процесирање финансиски трансакции како 

он-лајн преку компјутерска датотека или 

преку телекомуникации тaка и на самото 

место на продажба; услуги за 

процесирање финансиски трансакции што 

ги вршат носители на картички преку 

машини за автоматско одговарање; 

обезбедување податоци за салдо, влогови 

и повлекувања на парични средства кон 

носителите на картичките преку машини за 

автоматско одговарање; услуги за 

финансиско срамнување и финансиска 

авторизација во врска со процесирањето 

на финансиски платежни трансакции; 

услуги за патничко осигурување; издавање 

и откупување на патнички чекови и 

патнички ваучери; услуги за автентикација 

на плаќачот; верификација на финансиски 

информации; одржување на финансиски 

досиеа; услуги за електронски трансфер 

на средства и размена на валути; услуги 

за плаќање од оддалечено место; услуги 

за електронски портмонеа со наснимена 

вредност, што обезбедуваат електронски 

трансфер на средства и валути, услуги за 

електронско плаќање, услуги за 

телефонски пре-пејд картички, услуги за 

исплата на готовина, и услуги за 

авторизација и сравнување на 

трансакциите; услуги за обезбедување 

задолженија и кредити со помош на радио 

фреквентни уреди за идентификација 

(транспондер); обезбедување услуги за 

задолженија и кредити со помош на 

комуникациски и телекомуникациски 

уреди; услуги за верификација на чекови; 

услуги за издавање и исплата на средства 

при што сите се однесуваат на патнички 

чекови и патнички ваучери; обезбедување 

финансиски услуги за поддршка на 

малопродажните услуги кои се 

обезбедуваат преку средства за мобилни 

телекомуникации, вклучително и услуги за 

плаќање преку безжични уреди; 

процесирање кредитни и дебитни 

трансакции по телефонска и 

телекомуникациска врска; обезбедување 

финансиски услуги за поддршка на 

малопродажните услуги кои се обезбедени 

он-лајн, преку мрежи или други 

електронски средства со употреба на 

електронско дигитализирани информации; 

услуги за вредносна размена, имено, 
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безбедна размена на вредности, 

вклучително и електронска готовина, преку 

компјутерски мрежи достапни преку 

паметни картички; услуги за плаќање 

сметки кои се обезбедуваат преку вебсајт; 

он-лајн банкарство; финансиски услуги кои 

се обезбедуваат преку телефон и со 

помош на глобална компјутерска мрежа 

или интернет; обезбедување финансиски 

услуги со помош на глобална компјутерска 

мрежа или интернет; услуги за 

недвижнини; услуги за недвижен имот; 

проценка на недвижен имот; управување 

со инвестиции за недвижен имот; 

инвестициски услуги за недвижен имот; 

услуги за осигурување на недвижен имот; 

осигурување за сопственици на имот; 

услуги за осигурување кои се однесуваат 

на имот; финансирање за недвижен имот; 

посредување за недвижен имот; 

проценување недвижен имот; услуги на 

агенции за недвижен имот; вреднување 

недвижен имот; администрација со 

недвижен имот; администрација со 

финансиски работи кои се однесуваат на 

недвижен имот; обезбедување заеми за 

недвижен имот; финансиски услуги кои се 

однесуваат на развој на недвижен имот; 

услуги за финансиско посредување за 

недвижен имот; финансиски услуги кои се 

однесуваат на недвижен имот и згради; 

финансиски услуги за купување недвижен 

имот; организирање договори за заеми со 

гаранции за недвижен имот; организирање 

заедничка сопственост врз недвижен имот; 

организирање на обезбедување 

финансиски средства за купување 

недвижен имот; помагање во стекнување 

на и интереси врз недвижен имот; 

капитални инвестиции во недвижен имот; 

услуги за инвестиции во комерцијална 

сопственост; финансиски услуги кои се 

однесуваат на стекнување на имот; 

финансиски услуги кои се однесуваат на 

продажба на имот; финансиско 

вреднување на слободен имот; 

финансиско вреднување на имот кој е под 

закуп; организирање лизинг на недвижен 

имот; организирање закуп на недвижен 

имот; лизинг на сопственост; лизинг на 

недвижен имот; лизинг на слободен имот; 

услуги за раководење со имот кои се 

однесуваат на трансакции со недвижен 

имот; вреднување на имот; менаџмент со 

досиеја за сопствености; менаџмент со 

сопствености; советодавни услуги кои се 

однесуваат на сопственост врз недвижен 

имот; советодавни услуги кои се 

однесуваат на вреднување на недвижен 

имот; советодавни услуги кои се 

однесуваат на корпоративен недвижен 

имот; услуги за компјутеризирани 

информации кои се однесуваат на 

недвижен имот; советодавни услуги кои се 

однесуваат на недвижен имот; 

обезбедување информации кои се 

однесуваат на недвижен имот; 

обезбедување информации кои се 

однесуваат на пазар на имоти; услуги за 

истражување кои се однесуваат на 

стекнување недвижен имот; услуги за 

истражување кои се однесуваат на 

селекција на недвижен имот; 

финансирање на хипотеки и претворање 

на имот во ликвидни средства; 

советодавни услуги што се однесуваат на 

решенија за плаќања, банкарство, 

кредитни картички, дебитни картички, 

платежни картички и услуги за машини со 

автоматско одговарање  

 

(111)  21814  (151)  15/06/2015 

(210)  TM  2013/1027 (220)  31/10/2013 

(181)  31/10/2023 

(450) 30/06/2015 
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(732)  ДПТУ СГ ХОЛДИНГ ЕНТЕРПРАЈС 

ДООЕЛ Струмица 

ул. Димитар Цветинов бр.55, , 2400, 

Струмица, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

 

ORBELOS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и друти 

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  влошки зa дојки, влошки за болен 

меур, хигиенски влошки , хигиенски 

шамивчиња, дезодоранси за облека и 

текстил, дезинфекциони средства за 

хигиенска употреба, пелени за 

задржување на мочка и измет, хигиенски 

гаќи за впивање на мочка и измет, влошки 

на гаќи (хигиенски производи)  

кл. 16  бебешки пелени од xapтија и 

целулоза за еднократна употреба, 

бебешки пелени (гаќички) од хартија и 

целулоза за еднократна употреба, 

салфети од хартија за маса, тоалетна 

картија,  марамици од хартија, лигавчиња 

од хартија, крпи за лице од хартија, 

шамивчиња  од хартија за отстранување 

шминка, подметки од хартија, чаршави од 

хартија за маса, крпи од хартија за маса, 

подметки од хартија за маса, хартија за 

завиткување  

кл. 35  огласување, водење на работање, 

управување со работи, канцелариски 

работи, услуги при продажба на големо и 

мало и увоз и извоз со : 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, влошки за дојки, влошки за болен 

меур, хигиенски влошки, хигиенски 

шамивчиња, дезодоранси за облека и 

текстил, дезинфекциони средства за 

хигиенска употреба, пелени за 

задржување на мочка и измет, хигиенски 

гаќи за впивање на мочка и измет, влошки 

на гаќи (хигиенски производи), бебешки 

пелени од хартија и целулоза за 

еднократна употреба, бебешки пелени 

(гаќички) од хартија и целулоза за 

еднократна употреба, салфети од хартија 

за маса, тоалетна хартија, марамици од 

хартија, лигавчиња од хартија, крпи за 

лице од хартија, шамивчиња од хартија за 

отстранување шминка, подметки од 

хартија, чаршави од хартија за маса, крпи 

од хартија за маса, подметки од хартија за 

маса, хартија за завиткување  

 

(111)  21751  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/1028 (220)  01/11/2013 

(181)  01/11/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  CANON KABUSHIKI KAISHA 

30-2, Shimomarukо 3-Chome, Ohta-ku, 

Tokyo, JP 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти - научни, 

поморски, геодетски, 

фотографски, кинематографски, оптички, 

апарати за мерење, сигнализација и 

контрола(инспекција); инструменти за 

помош и настава; апарати и инструменти 

за управување, прекинување, 

трансформирање, акумулација, регулација 

или контрола на електрицитет; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

и слики; магнетни преносници на 

податоци; дискови за снимање; компакт 

дискови; ДВД-иња и друга дигитална 

медиа за снимање; механизми за апарати 

што се активираат со монети/жетони; 

регистар каси; машини за сметање; 

опрема за процесирање на податоци; 

компјутери; компјутерски софтвер; апарати 

за гаснење на пожар; програми за игри за 

машини за аркадни видео игри; мешан 

реален систем составен од главен 

дисплеј, контролор и оперативен софтвер; 

главни дисплеји за мешани реални 

системи; контролори за мешани реални 

системи; оперативе софтвер за мешани 

реални системи  

кл. 35  рекламирање; Бизнис менаџмент; 

Бизнис администрација; Деловно 

функионирање; Бизнис, Совети за 

потрошувачи и менаџмент и консултација 

поврзана со изградба на мешан реален 

систем  

кл. 37  изградба; поправка и услуги на 

поставување/инсталација; Инсталација, 

одржување и поправка на мешан реален 

систем составен од главен дисплеј, 

контролор и оперативен софтвер и 

консултативни услуги за тоа; 

Обезбедување на информација поврзана 

со инсталација, одржување и поправка на 

мешан реален систем составен од главен 

дисплеј, контролор и оперативен софтвер  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

пребарување и дизајн поврзани со тоа; 

индустриски анализи и услуги за 

пребарување; Дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; 

обезбедување на информација и 

консултација поврзани со дизајн на 

мешани реални системи; Дизајн на 

мешани реални системи и составни 

елементи; Дизајн на автомобилски 

системи на производство; Дизајн на 

телекомуникациски машини и апарати и 

електронски машини и апарати; Дизајн на 

комјутерски софтвер, комјутерско 

програмирање или одржување на 

компјутерски софтвер за мешани реални 

системи и обезбедување информација и 

консултација за тоа; Анализи за мешани 

реални системи; Дизајнирање, 

програмирање или одржување на 

комјутерски системи и советодавни услуги 

за тоа; Технички совети поврзани со 

изведба, операција итн. на комјутерски 

програми кои се користат за мешани 

реални системи; Технички совети 

поврзани со изведба, операција итн. на 

машини и апарати на мешани реални 

системи; Технички совети поврзани со 

изведба, операција итн на комјутери, 

автомобили и други машини кои бараат 

висок степен на лично знаење, вештина 

или искуство во операцијата за потребната 

точност за работа со истите; 

Обезбедување на комјутерски програми 

кои се користат за мешани реални 

системи; Издавање на комјутерски 

програми кои се користат за мешани 

реални системи; Обезбедување на 

комјутерски програми и советодавни 

услуги за тоа; Тестирање, проверка или 

пребарување на мешани реални системи; 

Тестирање и пребарување на компјутерски 
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програми кои се користат за мешани 

реални системи; калибрација- мерење; 

тестирање и пребарување на комјутерски 

програми  

 

(111)  21750  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/1029 (220)  01/11/2013 

(181)  01/11/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  CANON KABUSHIKI KAISHA 

30-2, Shimomarukо 3-Chome, Ohta-ku, 

Tokyo, JP 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

MREAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти - научни, 

поморски, геодетски, 

фотографски, кинематографски, оптички, 

апарати за мерење, сигнализација и 

контрола(инспекција); инструменти за 

помош и настава; апарати и инструменти 

за управување, прекинување, 

трансформирање, акумулација, регулација 

или контрола на електрицитет; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

и слики; магнетни преносници на 

податоци; дискови за снимање; компакт 

дискови; ДВД-иња и друга дигитална 

медиа за снимање; механизми за апарати 

што се активираат со монети/жетони; 

регистар каси; машини за сметање; 

опрема за процесирање на податоци; 

компјутери; компјутерски софтвер; апарати 

за гаснење на пожар; програми за игри за 

машини за аркадни видео игри; мешан 

реален систем составен од главен 

дисплеј, контролор и оперативен софтвер; 

главни дисплеји за мешани реални 

системи; контролори за мешани реални 

системи; оперативе софтвер за мешани 

реални системи  

кл. 35  рекламирање; Бизнис менаџмент; 

Бизнис администрација; Деловно 

функионирање; Бизнис, Совети за 

потрошувачи и менаџмент и консултација 

поврзана со изградба на мешан реален 

систем  

кл. 37  изградба; поправка и услуги на 

поставување/инсталација; Инсталација, 

одржување и поправка на мешан реален 

систем составен од главен дисплеј, 

контролор и оперативен софтвер и 

консултативни услуги за тоа; 

Обезбедување на информација поврзана 

со инсталација, одржување и поправка на 

мешан реален систем составен од главен 

дисплеј, контролор и оперативен софтвер  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

пребарување и дизајн поврзани со тоа; 

индустриски анализи и услуги за 

пребарување; Дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; 

обезбедување на информација и 

консултација поврзани со дизајн на 

мешани реални системи; Дизајн на 

мешани реални системи и составни 

елементи; Дизајн на автомобилски 

системи на производство; Дизајн на 

телекомуникациски машини и апарати и 

електронски машини и апарати; Дизајн на 

комјутерски софтвер, комјутерско 

програмирање или одржување на 

компјутерски софтвер за мешани реални 

системи и обезбедување информација и 

консултација за тоа; Анализи за мешани 

реални системи; Дизајнирање, 

програмирање или одржување на 

комјутерски системи и советодавни услуги 

за тоа; Технички совети поврзани со 

изведба, операција итн. на комјутерски 

програми кои се користат за мешани 

реални системи; Технички совети 
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поврзани со изведба, операција итн. на 

машини и апарати на мешани реални 

системи; Технички совети поврзани со 

изведба, операција итн на комјутери, 

автомобили и други машини кои бараат 

висок степен на лично знаење, вештина 

или искуство во операцијата за потребната 

точност за работа со истите; 

Обезбедување на комјутерски програми 

кои се користат за мешани реални 

системи; Издавање на комјутерски 

програми кои се користат за мешани 

реални системи; Обезбедување на 

комјутерски програми и советодавни 

услуги за тоа; Тестирање, проверка или 

пребарување на мешани реални системи; 

Тестирање и пребарување на компјутерски 

програми кои се користат за мешани 

реални системи; калибрација- мерење; 

тестирање и пребарување на комјутерски 

програми  

 

(111)  21776  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/1033 (220)  05/11/2013 

(181)  05/11/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Стојчевски Томислав 

ул.Народни Херои бр.21, 7000 Битола, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  десертни барови врз база на 

житарики и овошје, подготовки од 

житарици  

 

(111)  21813  (151)  15/06/2015 

(210)  TM  2013/1034 (220)  05/11/2013 

(181)  05/11/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  ДПТУ СГ ХОЛДИНГ ЕНТЕРПРАЈС 

ДООЕЛ Струмица 

ул. Димитар Цветинов бр.55, , 2400, 

Струмица, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

 

STRUMA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало и услуги при увоз и извоз со 

минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за произодство на пијалоци  

 

(111)  21812  (151)  15/06/2015 

(210)  TM  2013/1035 (220)  05/11/2013 

(181)  05/11/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  ДПТУ СГ ХОЛДИНГ ЕНТЕРПРАЈС 

ДООЕЛ Струмица 

ул. Димитар Цветинов бр.55, , 2400, 

Струмица, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  
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WISEFOX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и друти 

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  влошки зa дојки, влошки за болен 

меур, хигиенски влошки , хигиенски 

шамивчиња, дезодоранси за облека и 

текстил, дезинфекциони средства за 

хигиенска употреба, пелени за 

задржување на мочка и измет, хигиенски 

гаќи за впивање на мочка и изг/ет, влошки 

на гаќи (хжиечски производи)  

кл. 16  бебешки пелени од xapтија и 

целулоза за еднократна употреба, 

бебешки пелени (гаќички) од хартија и 

целулоза за еднократна употреба, 

салфети од хартија за маса, тоалетна 

картија,  марамици од хартија, лигавчиња 

од хартија, крпи за лице од хартија, 

шамивчиња  од хартија за отстранување 

шминка, подметки од хартија, чаршави од 

хартија за маса, крпи од хартија за маса, 

подметки од хартија за маса, хартија за 

завиткување  

кл. 35  огласување, водење на работање, 

управување со работи, канцелариски 

работи, услуги при продажба на големо и 

мало и увоз и извоз со: 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, влошки за дојки, влошки за болен 

меур, хигиенски влошки, хигиенски 

шамивчиња, дезодоранси за облека и 

текстил, дезинфекциони средства за 

хигиенска употреба, пелени за 

задржување на мочка и измет, хигиенски 

гаќи за впивање на мочка и измет, влошки 

на гаќи (хигиенски производи), бебешки 

пелени од хартија и целулоза за 

еднократна употреба, бебешки пелени 

(гаќички) од хартија и целулоза за 

еднократна употреба, салфети од хартија 

за маса, тоалетна хартија, марамици од 

хартија, лигавчиња од хартија, крпи за 

лице од хартија, шамивчиња од хартија за 

отстранување шминка, подметки од 

хартија, чаршави од хартија за маса, крпи 

од хартија за маса, подметки од хартија за 

маса, хартија за завиткување  

 

(111)  21749  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/1038 (220)  06/11/2013 

(181)  06/11/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

PREMIER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  вафли, наполитанки  

 

(111)  21577  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/1122 (220)  25/11/2013 

(181)  25/11/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  FEMAS METAL SANAYI VE  

TICARET ANONIM SIRKETI 

Organize Sanayi Bolgesi, 9. Cadde No: 17, 

Melikgazi - Kayseri, TR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 

намени; апарати на електрична енергија и 

гас, машини и опрема што се користат за 

готвење и вриење, имено, скари, рерни, 

печки, горни делови (плотни) за готвење, 

автоклави; инсталации и апарати за 

климатизација, аспиратори   

 

(111)  21572  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/1123 (220)  25/11/2013 

(181)  25/11/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  NOVARTIS AG, 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

CAPETALID 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  21512  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/1125 (220)  26/11/2013 

(181)  26/11/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Приватна здравствена установа-

аптека ДНА АННИ ФАРМ Скопје 

ул. Исаија Мажовски бр. 44-лок. 5, 

Скопје, MK 

(740)  АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, 

АДВОКАТ 

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 

1000 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња; фластери; материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

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  

 

(111)  21513  (151)  08/05/2015 

(210)  TM  2013/1126 (220)  26/11/2013 

(181)  26/11/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Приватна здравствена установа-

аптека ДНА АННИ ФАРМ Скопје 

ул.Исаија Мажовски бр.44-лок.5, Скопје, 

MK 

(740)  АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, 

АДВОКАТ 
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Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 

1000 

(540)  

 

ДНА АННИ ФАРМ  

(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 пломбирањезаби 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  

 

(111)  21529  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/1127 (220)  26/11/2013 

(181)  26/11/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  MIRATO S.p.A. 

Strada Provinciale Est Sesia, 28064 

Landiona, Novara, IT 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  инсектициди, препарати за 

уништување штетници  

 

(111)  21530  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/1128 (220)  26/11/2013 

(181)  26/11/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  American Dairy Queen Corporation 

7505 Metro Boulevard Edina, Minnesota 

55439-0286, US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ 

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, 

локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 

DAIRY QUEEN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; пивремено сместување  

 

(111)  21570  (151)  13/05/2015 

(210)  TM  2013/1129 (220)  26/11/2013 

(181)  26/11/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Nine West Development LLC 

1411 Broadway, New York, NY 10018, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  
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9W 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  помагала за очи, наочари за сонце, 

наочари, рамки за наочари, футроли за 

наочари, синџирчиња за наочари, врвки за 

наочари, врвки за наочари   

кл. 14  благородни метали и нивните 

легури и производите изработени од нив 

или обложени со нив, кои не се опфатени 

со другите класи; накит, скапоцени 

камења; часовничарски и хронометриски 

инструменти  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив кои не се пфатени со 

другите класи; кожа од животни, парчиња 

кожа; куфери и патни торби; чадори за 

дожд и за сонце и стапови за одење; 

камшици, узди и сарачки производи; рачни 

торби  

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 35  услуги за продажба на мало и 

услуги за продажба преку Интернет  

 

(111)  21596  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/1130 (220)  28/11/2013 

(181)  28/11/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за одржливи решенија 

НОВА СОЛУТИОНС ДООЕЛ Битола 

ул.Арон Ароести бр.17, Битола, MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА 

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

Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, портокалова и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  водење на работењето и 

управување  

кл. 42  креирање и одржување веб 

(интернет) страници за други  

 

(111)  21569  (151)  13/05/2015 

(210)  TM  2013/1131 (220)  28/11/2013 

(181)  28/11/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

UNSTOPABLES 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други 

супстанции за перење, препарати за нега, 

третман и разубавување на ткаенини; 

омекнувач за ткаенини, средства за 

подобрување на ткаенини; препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување; миризлива вода за употреба 

во домаќинството и за употреба на 

ткаенини; етерични масла; препарати за 

фумигација што треба да се испуштат во 

воздух, атмосфера или на ткаенини во 

форма на чад, пареа или гас; препарати за 

парфимирање или намирисување на 

воздухот  

кл. 5  освежувачи на воздух; препарати за 

прочистување на воздухот; собни 

освежувачи на воздух; дезодоранси за 

ткаенини и воздух; препарати за 

неутрализирање мириси  

кл. 11  апарати и инструменти, сите за 

ароматизирање, прочистување или 

освежување на атмосферата; делови и 

опрема за сите гореспоменати стоки; 
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ароматерапија и единици за прочистување 

на воздухот напојувани со батерија или 

што работат на струја и полнења што 

треба да се вметнат во овие единици; 

уреди и филтри што слободно стојат, се 

неароматизирани и не испуштаат 

супстанции за деодорирање на воздухот 

во ладилници и други мали простори  

 

(111)  21576  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/1132 (220)  28/11/2013 

(181)  28/11/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  JOHN PLAYER & SONS LIMITED 

21 Beckett Way, Park West Nangor Road 

Dublin 12, IE 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; замени за тутун, кои 

не се користат во медицински или 

куративни цели; цигари; цигарилоси; пури; 

рачни машинки за правење на цигари: 

туби за цигари; филтери за цигари; хартија 

за цигари; кибрити и артикли за пушачи  

 

(111)  21594  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/1133 (220)  28/11/2013 

(181)  28/11/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  John Player & Sons Limited 

21 Beckett Way, Park West Nangor Road 

Dublin 12, IE 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  бела, сите нијанси на розева, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; замени за тутун, кои 

не се користат во медицински или 

куративни цели; цигари; цигарилоси; пури; 

рачни машинки за правење на цигари: 

туби за цигари; филтери за цигари; хартија 

за цигари; кибрити и артикли за пушачи  

 

(111)  21571  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/1134 (220)  28/11/2013 

(181)  28/11/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Asahi-Thai Alloy Co., Ltd. 

9/23 Moo 7 Suksawat Road, Bangjak, 

Prapadaeng, Samutprakarn 10130, TH 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

SANWA 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 11  славини, водоводни инсталации, 

вентили за славини и водоводни 

инсталации  

 

(111)  21575  (151)  13/05/2015 

(210)  TM  2013/1136 (220)  29/11/2013 

(181)  29/11/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  ASUSTEK COMPUTER 

INCORPORATION 

4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, , TW 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

IN SEARCH OF INCREDIBLE 

(во изглед) 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  ноутбук компјутери; преносни 

компјутери; компјутерско глувче; 

слушалки; стерео засилувачи; микрофони; 

звучни системи што содржат далечински 

управувачи, засилувачи, звучници и 

компоненти за истите; компјутерски 

дисплеј монитори; компјутерски централни 

процесирачки единици; компакт диск 

плеери; компјутерски контролирани 

работни станици за внесување на 

податоци; персонални компјутери, 

компјутерски терминали; опрема за 

интернет пристап; матични плочи; 

графички картички; звучни плочи 

(компјутерски делови); читачи на 

електронски книги; мобилни телефони; 

персонални дигитални асистенти (PDA); 

мрежни сервери; проектори со диода што 

емитува светлина (LED); IP (интернет 

протокол) камери; компјутерски хардвер; 

футроли за носење ноутбук компјутери; 

торби специјално адаптирани за држење 

таблет компјутери; торби специјално 

адаптирани за држење лаптопи и ноутбук 

компјутери, заштитни футроли за носење 

специјално адаптирани за лични 

дигитални асистенти (PDA); футроли за 

мобилни телефони; компјутерски 

периферни уреди  

 

(111)  21373  (151)  13/05/2015 

(210)  TM  2013/1138 (220)  02/12/2013 

(181)  02/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  АДВОКАТСКО ДРУШТВО 

КНЕЗОВИЌ И СОРАБОТНИЦИ СКОПЈЕ 

ул. Вељко Влаховиќ, бр.4-2/3, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

MERIDIAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушени и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и 

млечни производи; масла и масти за 

јадење  

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

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тестои и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии) мирудии;  

мраз  

кл. 32  пиво; минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалаци; пијалаци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(111)  21790  (151)  09/06/2015 
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(210)  TM  2013/1139 (220)  02/12/2013 

(181)  02/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  АДВОКАТСКО ДРУШТВО 

КНЕЗОВИЌ И СОРАБОТНИЦИ СКОПЈЕ 

ул. Вељко Влаховиќ, бр.4-2/3, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

PIZZA UP 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалаци, привремено сместување  

 

(111)  21791  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/1140 (220)  02/12/2013 

(181)  02/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  АДВОКАТСКО ДРУШТВО 

КНЕЗОВИЌ И СОРАБОТНИЦИ СКОПЈЕ 

ул. Вељко Влаховиќ, бр.4-2/3, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

PIZZA MERIDIAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалаци, привремено сместување  

 

(111)  21690  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/1141 (220)  03/12/2013 

(181)  03/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови АД МЛЕКАРА 

БИТОЛА, 

ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола 

, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

 

MONASTIR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млечен производ (мешан кашкавал)  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи, услуги при продажба на големо и 

мало и услуги при увоз и извоз со млечен 

производ (мешан кашкавал)  

 

(111)  21738  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/1142 (220)  04/12/2013 

(181)  04/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  МЏ РЕРА ДОО Скопје 

ул. Боро Менков 1/2 бр. 10 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  рачни алати и направи, прибор за 

јадење, ладно оружје, жилети  

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 
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акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика, магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање, компактни дискови, 

ДВД-а и други дигитални медии за 

снимање; механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, 

регистар каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци, 

компјутери; апарати за гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 

намени  

 

(111)  21426  (151)  02/06/2015 

(210)  TM  2013/1146 (220)  05/12/2013 

(181)  05/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

БОЈАН ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

бул.Видое Смилевски Бато, бр.43/51 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  розева, сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека  

 

(111)  21688  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/1147 (220)  05/12/2013 

(181)  05/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Post Foods, LLC 

1 Upper Pond Road, Parsippany, New 

Jersey 07054, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

POST 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  житарици за појадок и житни плочки  

 

(111)  21737  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/1148 (220)  05/12/2013 

(181)  05/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Brother International Europe 

Limited 

Brother House, 1 Tame Street, M34 5JE 

Audenshaw, Manchester, UK 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  темно сина, светло сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  тонер касети; мастило касети; 

мастила, тонери  

кл. 9  канцелариски машини за употреба 

со компјутери; принтери за употреба со 

компјутери; печатари; мулти- 

функционални печатари; тапан за печатач 

и појаси; делови и опрема за 

гореспоменатите стоки  

кл. 16  канцелариски и хартиени 

консумативи за употреба со канцелариски 

машини и печатари; машини за 

канцелариска употреба; делови и опрема 

за гореспоменатите стоки  

кл. 35  канцелариски машини и опрема за 

изнајмување, лизинг и рентање; 
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изнајмување, лизинг и рентање на 

печатари; малопродажни услуги поврзани 

со продажба на тонер касети, касети за 

мастило, мастила, тонери, канцелариски 

машини за употреба со компјутери, 

принтери за употреба со компјутери, 

принтери, мултифункционални печатари, 

принтер тапани и појаси, канцелариски 

материјал и хартиени консумативи за 

употреба со канцелариски машини и 

принтери и делови и прибор за сите 

горенаведени стоки  

кл. 36  услуги за финансирање и гаранција  

кл. 37  инсталирање, одржување и 

поправка на канцелариски машини и 

опрема; инсталација, одржување и 

поправка на принтери  

кл. 39  собирање и прием на стока за 

рециклирање или отстранување; 

собирање на канцелариски машини и 

опрема, принтери и тонер касети за 

рециклирање или отстранување  

кл. 40  рециклирање и отстранување на 

стоки; рециклирање и отстранување на 

канцелариски машини и опрема, принтери 

и тонери и касети за мастило  

кл. 41  образование и услуги на обука во 

врска со канцелариски машини и опрема и 

принтери  

 

(111)  21736  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/1149 (220)  05/12/2013 

(181)  05/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Brother International Europe 

Limited 

Brother House, 1 Tame Street, M34 5JE 

Audenshaw, Manchester, UK 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сина и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  тонер касети; мастило касети; 

мастила, тонери  

кл. 9  канцелариски машини за употреба 

со компјутери; принтери за употреба со 

компјутери; печатари; мулти- 

функционални печатари; тапан за печатач 

и појаси; делови и опрема за 

гореспоменатите стоки  

кл. 16  канцелариски и хартиени 

консумативи за употреба со канцелариски 

машини и печатари; машини за 

канцелариска употреба; делови и опрема 

за гореспоменатите стоки  

кл. 35  канцелариски машини и опрема за 

изнајмување, лизинг и рентање; 

изнајмување, лизинг и рентање на 

печатари; малопродажни услуги поврзани 

со продажба на тонер касети, касети за 

мастило, мастила, тонери, канцелариски 

машини за употреба со компјутери, 

принтери за употреба со компјутери, 

принтери, мултифункционални печатари, 

принтер тапани и појаси, канцелариски 

материјал и хартиени консумативи за 

употреба со канцелариски машини и 

принтери и делови и прибор за сите 

горенаведени стоки  

кл. 36  услуги за финансирање и гаранција  

кл. 37  инсталирање, одржување и 

поправка на канцелариски машини и 

опрема; инсталација, одржување и 

поправка на принтери  

кл. 39  собирање и прием на стока за 

рециклирање или отстранување; 

собирање на канцелариски машини и 

опрема, принтери и тонер касети за 

рециклирање или отстранување  
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кл. 40  рециклирање и отстранување на 

стоки; рециклирање и отстранување на 

канцелариски машини и опрема, принтери 

и тонери и касети за мастило  

кл. 41  образование и услуги на обука во 

врска со канцелариски машини и опрема и 

принтери  

 

(111)  21808  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/1152 (220)  06/12/2013 

(181)  06/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Марија Саздева 

Ул. Сава Ковачевиќ бр. 105Д, 1000 

Скопје,, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  темно и светло зелена, жолта, 

виолетова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, етерични масла, козметички 

производи, лосиони за коса, креми 

(козметички креми), креми (креми за 

белење на кожата), гелови за белење на 

забите, Сапуни -дезодорантни сапуни, 

пити од тоалетен сапун, сапуни за 

потењена на стапала, сапун (сапун за 

дезинфекција), сапуни (дезодорантни 

сапуни), масло од јасмин, нега на кожата 

(козметички производи за нега на кожата)  

кл. 5  чај против астма; леб (леб за 

дијабетичари); изгореници (производи за 

лечење на изгореници); лекови за 

плускавици; средства за прочистување; 

производи за измрзнатици; средства 

против хемороиди; главоболки (средства 

против главоболки); билки (лековити 

билки); билни чаеви за медицинска 

употреба; темјан (темјан за одбивање на 

инсекги); лековити корења; средства за 

прочистување - лаксативи; масла за 

масажи; средства против молци; лековити 

билки; корења (лековити корења); 

растителни влакна [влакна] (растителни 

влакна за јадење)  

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени материјали, проспекти, каталози, 

календари, постери, периодични 

списанија, книги, печатени публикации; 

купони и ваучери; печатени распореди; 

билтени; информативни листови; 

инструктивни материјали и материјали за 

настава; материјали за учење, календари 

што се кинат; хартија за завиткување, ќеси 

[плика, торбички] од хартија или пластика 

за пакување  

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, овошни каши, масло од репка за 

исхрана, масло од пченка, компот од 

боровинки, мармалад, масло од сусам, 

снегулки од компири  

кл. 30   чај, замена за кафе; сосови (како 

мирудии); мирудии  

кл. 32  безалкохолни пијалоци, сирупи и 

други препарати за производство на 

пијалоци, пијалаци (безалкохолни 

пијалаци со мед), сируп за пијалаци, 

пијалаци со мед (безалкохолни пијалаци 

со мед), бадемов пијалак  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; рекламирање, ширење на 

рекламен материјал (проспекти печатени 

материјали, примероци), организирање 

дејности и советување за организирање 

дејности, размножување на документи, 
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јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), компјутеризирана работа со 

датотеки, on-line рекламирање по пат на 

компјутерска мрежа, изнајмување на 

време на пристап со комуникации по пат 

на сите начини за рекламирање; 

објавување рекламни текстови; 

изнајмување рекламен простор; односи со 

јавност; информациони агенции; 

маректиншки истражувања, маркетиншки 

студии, објавување на текстови; услуги 

при продажба на големо и мало и увоз и 

извоз со: сапуни, етерични масла, 

козметички производи, лосиони за коса, 

креми (козметички креми), креми (креми за 

белење на кожата) гелови за белење на 

забите, Сапуни -дезодорантни сапуни.пити 

од тоалетен сапун, сапуни за потењена на 

стапала, сапун (сапун за дезинфекција), 

сапуни (дезодорантни сапуни), масло од 

јасмин, нега на кожата (козметички 

производи за нега на кожата),чај против 

астма; леб (леб за дијабетичари), 

изгореници (производи за лечење на 

изгореници), лекови за плускавици, 

средства за прочистување, производи за 

измрзнатици, средства против хемороиди; 

главоболки (средства против главоболки); 

билки (лековити билки). билни чаеви за 

медицинска употреба; темјан (темјан за 

одбивање на инсекти), лековити корења, 

средства за прочистување - лаксативи; 

масла за масажи, средства против молци, 

лековити билки; корења (лековити 

корења); растителни влакна [влакна] 

(растителни влакна за јадење), хартија, 

картон и производите од нив кои не се 

опфатени со другите класи, печатени 

материјали, проспекти, каталози, 

календари, постери, периодични 

списанија, книги, печатени публикации; 

купони и ваучери; печатени распореди; 

билтени; информативни листови; 

инструктивни материјали и материјали за 

настава; материјали за учење, календари 

што се кинат; хартија за завиткување,ќеси 

[плика, торбички] од хартија или пластика 

за пакување, безалкохолни пијалоци, 

сирупи и други препарати за производство 

на пијалоци, пијалаци (безалкохолни 

пијалаци со мед), сируп за пијалаци, 

пијалаци со мед (безалкохолни пијалаци 

со мед), бадемов пијалак, 

телекомуникации, чај, замена за кафе; 

сосови (како мирудии), мирудии, 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, 

овошни каши, масло од репка за исхрана, 

масло од пченка, компот од боровинки, 

мармалад, масло од сусам, снегулки од 

компири  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; културни активности; 

семинари (организирање и водење 

семинари)  

 

(111)  21691  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/1153 (220)  10/12/2013 

(181)  10/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  SHULTON, INC. 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

MANTASTIC 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  антиперспиранти и деодоранси, 

препарати за бричење вклучувајќи креми 

за бричење. Лосиони за бричење и гелови 

за бричење, препарати за после бричење, 

парфеми мириси, спрееви за тело, сапуни, 
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средства за миење на рацете, лицето и 

телото и други лични производи за 

чистење, препарати за чистење, грижа, 

третман и разубавување на кожата, 

скалпот и косата  

 

(111)  21931  (151)  11/06/2015 

(210)  TM  2013/1154 (220)  10/12/2013 

(181)  10/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Fresenius Medical Care 

Deutschland GmbH 

Else-Kroner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, 

DE 

(740)  ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат 

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

(540)  

 

BALANCE 

  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, раствори 

за дијализа  

 

(111)  21689  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/1156 (220)  10/12/2013 

(181)  10/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  PepsiCo, Inc. 

700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 

10577, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, црвена, бела, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална и газирана вода и други 

безалкохолни пијалаци, овошни пијалаци, 

овошни сокови, сирупи и други препарати 

за правење пијалаци  

 

(111)  21692  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/1159 (220)  12/12/2013 

(181)  12/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  SOCIETE GENERALE, a French 

corporation 

29, Boulevard Haussmann , 75009 Paris, 

FR 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  банкарство; финансиски работи; 

монетарни работи; работење со недвижен 

имот; кредитни бироа; финансиско 

спонзорство, агенции за наплата на 

долгови; финансиски анализи; гаранции за 

осигурување; гаранции за животно 

осигурување; осигурителни консултации; 

штедилници; услуги за кредитни картички; 
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услуги за дебитни картички; услуги за 

осигурителни гаранции; услуги за 

собирање капитал; финансиски 

консултации; вреднување на недвижен 

имот; управување со недвижности; 

берзански котирања; брокерство со хартии 

од вредност; осигурително брокерство; 

кредитни бироа; финансирање за 

купување на рати; депозити на вредности; 

управување со хартии од вртедност; 

издавање патнички чекови; штедни 

влогови; финансиска евалуација 

(осигурување, банкарство, недвижен 

имот); финансиски услуги; заеднички 

фондови; заеднички инвестициски 

фондови; огранизирање за колективно 

инвестирање во хартии од вредност; 

финансиски информации; осигурителни 

информации; домашно банкарство; 

капитални инвестиции; размена на пари; 

финансиски операции; монетарни 

операции; услуги за плаќање на рати; 

исплати на средства; заеми 

(финансирање); брокерство со залози; 

финансиски трансакции; електронски 

трансфер на средства; верификација на 

чекови; финансиски и банкарски 

менаџмент; истражување и прогнозирање 

на финансиските пазари и управување со 

хартии од вредност; финансиски индекси и 

финансиско индексирање; сите овие 

услуги може да бидат обезбедени преку 

интернет  

 

(111)  21693  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/1160 (220)  12/12/2013 

(181)  12/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  SOCIETE GENERALE, a French 

corporation 

29, Boulevard Haussmann , 75009 Paris, 

FR 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  банкарство; финансиски работи; 

монетарни работи; работење со недвижен 

имот; кредитни бироа; финансиско 

спонзорство, агенции за наплата на 

долгови; финансиски анализи; гаранции за 

осигурување; гаранции за животно 

осигурување; осигурителни консултации; 

штедилници; услуги за кредитни картички; 

услуги за дебитни картички; услуги за 

осигурителни гаранции; услуги за 

собирање капитал; финансиски 

консултации; вреднување на недвижен 

имот; управување со недвижности; 

берзански котирања; брокерство со хартии 

од вредност; осигурително брокерство; 

кредитни бироа; финансирање за 

купување на рати; депозити на вредности; 

управување со хартии од вртедност; 

издавање патнички чекови; штедни 

влогови; финансиска евалуација 

(осигурување, банкарство, недвижен 

имот); финансиски услуги; заеднички 

фондови; заеднички инвестициски 

фондови; огранизирање за колективно 

инвестирање во хартии од вредност; 

финансиски информации; осигурителни 

информации; домашно банкарство; 

капитални инвестиции; размена на пари; 

финансиски операции; монетарни 

операции; услуги за плаќање на рати; 

исплати на средства; заеми 

(финансирање); брокерство со залози; 

финансиски трансакции; електронски 

трансфер на средства; верификација на 
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чекови; финансиски и банкарски 

менаџмент; истражување и прогнозирање 

на финансиските пазари и управување со 

хартии од вредност; финансиски индекси и 

финансиско индексирање; сите овие 

услуги може да бидат обезбедени преку 

интернет  

 

(111)  21510  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2013/1161 (220)  12/12/2013 

(181)  12/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Zbom Cabinets Co., Ltd 

No. 19 Lianshui Road, Luyang Industry 

District, Hefei, Anhui, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  ламби, тостери, фрижидери, 

аспиратори за кујни, огништа, славини 

(чешми), тоалети, стерилизатори, џебни 

грејачи, запалки, електрични апарати за 

кафе, пламеници на гас, резервоари за 

прочистување, микробранови печки (уреди 

за готвење), печки за печење месо, 

електричен прибор за готвење, автоклави 

(електрични печки за варење под 

притисок), грејалки за бањи, уреди за 

прочистување на вода  

 

(111)  21606  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2013/1162 (220)  12/12/2013 

(181)  12/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Qatar Airways (Q.C.S.C.) 

P.O Box 22550, Doha, QA 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени во другите класи, 

печатени работи, книговезнички 

материјал, фотографии, канцелариски 

материјал, сликарски четки, машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебел); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите 

класи; печатарски букви, клишиња, 

списанија и брошура  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања, воздушен транспорт, 

организирање крстарења, организирање 

тури, резервација на места за патување, 

курирски услуги, превоз на патници, 

резервации за превоз, информации за 

превоз  

 

(111)  21907  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/1163 (220)  16/12/2013 

(181)  16/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Aktsionerno Droujestvo 

BULGARTABAC HOLDING 

62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia , BG 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производи 

направени од вакви материјали кои не се 

вклучени во други класи; печатени работи; 

книговезачки материјал; фотографии; 

канцелариски материјали; лепила за 

канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците; 

сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјал за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во други 

класи; печатарски букви; клишиња  

кл. 34  сиров, преработен или обработен 

тутун; производи од тутун; пури, цигарети; 

цигари и цигарилоси; филтер за цигари, 

хартија за цигари, артикли за пушачи; 

кибрити, запалки и пепелници од 

неблагородни материјали  

кл. 35  огласување; деловен менаџмент; 

деловна администрација; управување со 

работи; канцелариски работи  

 

(111)  21511  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2013/1164 (220)  17/12/2013 

(181)  17/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 

Rue de I`Institut 89 B-1330 Rixensart, BE 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

SYNFLORIX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  вакцини за човечка употреба  

 

(111)  21906  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/1165 (220)  17/12/2013 

(181)  17/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Теогалактик фарм 

4-ти Јули бр. 81, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, розoва (магента), виолетова, 

светло кафена, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  креми (козметички производи)  

кл. 5  креми за кожа со одредено 

медицинско дејство  

 

(111)  21605  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2013/1166 (220)  17/12/2013 

(181)  17/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Агенција за маркетинг БРЕНД 

ЈУНИОН ДООЕЛ Скопје 

ул. Кленоец бр. 69, 1000 Скопје, MK 

(740)  МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ 

ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  темно сина, бела, црвена и кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности 

 

  

кл. 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  

 

(111)  21643  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/1169 (220)  13/12/2013 

(181)  13/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Actavis Group PTC ehf. 

Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, 

IS 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

ACEFFEIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи и 

супстанции, препарати од кофеин 

адаптирани за медицински цели  

кл. 32  енергетски пијалаци, пијалаци кои 

содржат кофеин  

 

(111)  21697  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2013/1170 (220)  18/12/2013 

(181)  18/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Градежно друштво ГРАНИТ АД 

Скопје 

ул. Вељко Влаховиќ бр. 8 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела, златно-жолта, светло и 

темно сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; демонстрација на производи, 

изложби (организирање на изложби) во 

комерцијални и рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, 

објавување рекламни текстови, обработка 

на текстови, огласување и рекламирање, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), 

организирање на изложби, плакатирање и 

огласување, промоција (продажба за трето 

лице), водење на комерцијални работи, 

комерцијална администрација, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  
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кл. 41  забава, спортски и културни 

активности, изложби (организирање 

изложби) во културни или воспитни цели, 

клубови (услуги на клубови) /забава/, 

конгреси (организирање и водење 

конгреси), модни агенции за уметници, 

објавување текстови /текстови кои не се 

рекламни/, планирање приеми /забава/, 

практично обучување /демонстрирање/, 

приредби (одржување на приредби), 

разговори (организирање и водење на 

разговори), разонода, семинари 

(организирање и водење семинари), 

симпозиуми (организирање и водење на 

симпозиуми), слободно време (услуги 

врзани за исполнување на слободното 

време), организирање саемски 

манисрестации, приредби, изложби  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување, бар 

(барски услуги), кафеани, кафетерии, 

изнајмување простори за состаноци, 

изнајмување на привремени сместувања 

(резервирање на привремено 

сместување), ресторани, ресторани за 

брзо и постојано послужување (шанк-

барови), ресторани за самопослужување  

 

(111)  21903  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/1171 (220)  18/12/2013 

(181)  18/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Goodyear Dunlop Tyres UK Limited  

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY 

Birmingham, UK 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми  

 

(111)  21905  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/1172 (220)  19/12/2013 

(181)  19/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги СНЕИСИС ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Кеј 13ти Ноември бр ГТЦ лок 10 д.е. 

2-2/2, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, 

ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА 

ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  портокалова, жолта, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и 

млечни производи; масла и масти за 

јадење  

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

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 
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производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); муридии; 

мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи; животни 

(живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, 

билки и природно цвеќе; храна за животни; 

пивски слад  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со прехрамбени производи и 

козметички производи  

 

(111)  21607  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2013/1173 (220)  19/12/2013 

(181)  19/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови АД МЛЕКАРА 

БИТОЛА, 

ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 

Битола , MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  темна кафена, тиркизна, златна и 

бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млечен производ (овчи кашкавал)  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи, услуги при продажба на големо и 

мало и услуги при увоз и извоз со млечен 

производ (овчи кашквал)  

 

(111)  21608  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2013/1174 (220)  19/12/2013 

(181)  19/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови АД МЛЕКАРА 

БИТОЛА, 

ул.Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола 

, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

 

591)  темна сива, виолетова, златна и 

бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млечен произво (мешан кашкавал)  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи, услуги при продажба на големо и 

мало и услуги при увоз и извоз со млечен 

производ (мешан кашкавал)  

 

(111)  21953  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/1191 (220)  20/12/2013 

(181)  20/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Biofarma Pharmaceutical Industry 

Co. 

Inc Akpinar Mah. Osmangazi Cad. No:156 

Sancaktepe/Istanbul/, TR 
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(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

NOGRIPPIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  21987  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/1192 (220)  20/12/2013 

(181)  20/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Божиновски Александар 

ул. Ѓурчин Кокале бр. 43 1000 Скопје, 

MK 

(540)  

 

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

црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало, со коцки за потпалување оган  

 

(111)  22036  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/1193 (220)  20/12/2013 

(181)  20/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД 

Скопје 

ул.Скупи бр.3А, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, светла и темна сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенска нега и нега на убавината 

на луѓето или животните; услуги од 

областа на земјоделството, 

градинарството и шумарството  

 

(111)  22035  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2013/1194 (220)  20/12/2013 

(181)  20/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД 

Скопје 

ул.Скупи бр.3А, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, светла и темна сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенска нега и нега на убавината 

на луѓето или животните; услуги од 

областа на земјоделството, 

градинарството и шумарството  

 

(111)  21881  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/1202 (220)  23/12/2013 

(181)  23/12/2023 

(450) 30/06/2015 
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(732)  FEMAŞ METAL SANAYİ VE  

TİCARET ANONİM ŞIRKETİ 

Organize Sanayi Böglesi, 9. Cadde No:17, 

Melikgazi - Kayseri, TR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела, темно виолетова, светло 

црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 

намени; апарати на електрична енергија и 

гас, машини и опрема што се користат за 

готвење и вриење, имено, скари, рерни, 

печки, горни делови (плотни) за готвење, 

автоклави; инсталации и апарати за 

климатизација, аспиратори  

 

(111)  21882  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/1205 (220)  24/12/2013 

(181)  24/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  NBA Properties, Inc. 

locate at Olympic Tower, 645 Fifth 

Avenue, New York, NY 10022, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава и образовни услуги во 

смисла на тековни телевизиски и радио 

програми во областа на кошарката и 

пренос во живо на кошаркарски 

натпревари и кошаркарски приредби; 

продукција и дистрибуција на радио и 

телевизиски шоу програми на кошаркарски 

натпревари, кошаркарски настани и 

програми во областа на кошарката; 

водење и организирање на кошаркарски 

школи и кампови, школи и кампови за 

тренери, школи и кампови за танцов тим и 

кошаркарски натпревари; услуги на забава 

во смисла на лично појавување на маскота 

во костим или во танцов тим на 

кошаркарски натпревари и приредби, 

школи, кампови, промоции и други настани 

поврзани со кошарката, посебни настани и 

забави; услуги на клубови на 

обожаватели; услуги на забава, имено 

обезбедување на веб-страна со 

мултимедијална содржина во смисла на 

најзначајни телевизиски настани, 

интерактивни најзначајни телевизиски 

настани, видео снимки, снимање на видео 

преноси, интерактивен видео избор на 

најзначајни настани, радио програма, 

најзначајни настани на радио и аудио 

снимки во полето на кошарката; 

пренесување на вести и информации во 

смисла на статистички и други податоци 

во полето на кошарката; он-лајн игри кои 

не може да се преземаат, имено, 
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компјутерски игри, видео игри, 

интерактивни видео игри, акциони игри за 

вештини, аркадни игри, друштвени игри за 

деца и возрасни, игри на табла, 

сложувалки и игри на погодување, услуги 

на електронско издаваштво; имено, 

издавање на часописи, водичи, билтени, 

боенки и други распореди на натпреварите 

преку Интернет, сите во полето на 

кошарката; обезбедување на он-лајн 

компјутерска база на податоци во полето 

на кошарката  

 

(111)  21883  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/1206 (220)  25/12/2013 

(181)  25/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за туризам ВАИКИКИ 

ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје 

ул.Њуделхиска бр.4, Скопје, Карпош, 

1000 Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги; организирање 

патувања; организирање крстарења; 

придружување патници; превезување 

патници; резервации за превоз; 

резервации за патувања; разгледувања на 

културни знаменитости и обиколки 

(туризам); информирање за превоз, 

изнајмување возила  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности; 

насочување (професионално насочување), 

конгреси, академии, организирање и 

водење колоквиуми; организирање и 

водење концерти; семинари 

(организирање и водење семинари); 

услуги на клубови (забава и образование); 

организирање шоу програми; 

организирање спортски натпревари; 

паркови (забавни паркови); фотографски 

репортажи; продавање билети (забава)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци, привремено сместување; бироа 

за сместување (хотели и агенции); 

сместување (изнајмување за времено 

сместување); резервирање за 

сместувања; услуги во барови; 

резервирање пансиони; пансиони и 

интернати; бифеа (снек-барови); 

кафетерии (експрес ресторани); услуги на 

камповите за летување; служење храна и 

пијалаци; летувалишта; резервирање 

хотели; хотели; изнајмување простории за 

состаноци; изнајмување за времено 

сместување; ресторани; ресторани со 

самопослужување  

 

(111)  21884  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/1213 (220)  25/12/2013 

(181)  25/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  ТЕКСТИЛ А.Д. Акционерско 

друштво за промет на стоки и услуги на 

големо и мало 

ул.Перо Наков бр.31, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  риба (свежа и конзервирана)  
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(111)  21885  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/1214 (220)  25/12/2013 

(181)  25/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  ТЕКСТИЛ А.Д. Акционерско 

друштво за промет на стоки и услуги на 

големо и мало 

ул.Перо Наков бр.31, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  риба (свежа и конзервирана)  

 

(111)  21886  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/1215 (220)  25/12/2013 

(181)  25/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  ТЕКСТИЛ А.Д. Акционерско 

друштво за промет на стоки и услуги на 

големо и мало 

ул.Перо Наков бр.31, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со: кечап, конзервиран зеленчук, 

конзервирано овошје, риба (свежа и 

конзервирана), месни преработки, компоти  

 

(111)  21887  (151)  16/06/2015 

(210)  TM  2013/1217 (220)  26/12/2013 

(181)  26/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Рушковски Илија 

ул.„Руди Чајавец“ бр.45/5, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  Рушковски Илија 

ул.„Иван Аговски“ бр.10/3-5, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  мед, производи од мед и пчелини 

производи   

 

(111)  21514  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2013/1220 (220)  27/12/2013 

(181)  27/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  АД ЈАКА 80 Радовиш 

ул. Првомајска 75А, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

OLIGOVIT JAKA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебиња, диететски суплементи за луѓето и 

животните; фластери, материјали за 

завои, материјали за пломбирање заби  

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  21888  (151)  09/06/2015 
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(210)  TM  2013/1221 (220)  27/12/2013 

(181)  27/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  АД ЈАКА 80 Радовиш 

ул.Првомајска 75А, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

FITOPROSTATIN JAKA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебиња, диететски суплементи за луѓето и 

животните; фластери, материјали за 

завои, материјали за пломбирање заби  

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  21889  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/1222 (220)  27/12/2013 

(181)  27/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  АД ЈАКА 80 Радовиш 

ул.Првомајска 75А, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

HIMORAL JAKA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебиња, диететски суплементи за луѓето и 

животните; фластери, материјали за 

завои, материјали за пломбирање заби  

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  21890  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/1246 (220)  27/12/2013 

(181)  27/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  GUARDANT, INC. a corporation 

organized and existing under the laws of 

the state of Delaware 

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 

(540)  

 

(591)  црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  воздушен транспорт на патници, 

пошта и товар (карго); туристички услуги; 

организирање на екскурзии; услуги на 

туристички агенции; складирање на пошта 

и товар (карго), површински транспорт; 

услуги поврзани со патување вклучени во 

оваа класа; обезбедување на транспортни 

услуги и патничко резервациски услуги низ 

информациони системи  

 

(111)  21891  (151)  09/06/2015 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и   279 | С т р а н а  

 

30 Јуни 2015 Гласник Бр. 3/2015  

(210)  TM  2013/1247 (220)  27/12/2013 

(181)  27/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  GUARDANT, INC. a corporation 

organized and existing under the laws of 

the state of Delaware 

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 

(540)  

 

SKYTEAM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  воздушен транспорт на патници, 

пошта и товар (карго); туристички услуги; 

организирање на екскурзии; услуги на 

туристички агенции; складирање на пошта 

и товар (карго), површински транспорт; 

услуги поврзани со патување вклучени во 

оваа класа; обезбедување на транспортни 

услуги и патничко резервациски услуги низ 

информациони системи  

 

(111)  21892  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/1249 (220)  30/12/2013 

(181)  30/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  ACCOR 

110 Avenue de France, 75013 Paris, FR 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

IBIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  бизнис менаџмент во областа на 

хотелите и рестораните; комерцијална 

администрација поврзана со областа на 

хотели и ресторани; рекламни услуги во 

областа на хотелите и рестораните; онлајн 

рекламирање на компјутерска мрежа во 

областа на хотелите и рестораните; 

Бизнис менаџмент на хотели, мотели, 

хотелски комплекси, апартмани и 

апартмански хотели  

кл. 43  хотели, мотели, оперативни 

хотелски комплекси; хотелски услуги, 

обезбедување на услуги за храна и 

пијалоци; услуги на кафетерија, 

чајџилница, барови (освен клубови); 

привремено сместување; туристички 

домови; услуги за резервирање на 

хотелски соби за патници; услуги за 

резервирање на привремено сместување; 

(не-деловни) консултации и совети во 

областа на хотелите и рестораните  

 

(111)  21893  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/1250 (220)  30/12/2013 

(181)  30/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Zongshen Industrial Group Co., Ltd. 

Chaoyouchang, Huaxizhen, Bananqu, 

Chongqing, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  култиватори, [машини]; мотори и 

погонски машини, освен за копнени 
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возила; динамо, пумпи [машини]; машини 

за косење и жнеење, земјоделски машини; 

ауспуси за мотори и машини, мотори што 

не се за копнени возила; системи за 

издувни гасови за мотори и машини; 

карбуратори  

 

(111)  21675  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/1251 (220)  31/12/2013 

(181)  31/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Тодоровски Владица 

ул.Пролет бр.1-4/3, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

ладење (климатизери), варење (готвење), 

сушење,вентилација (аспиратори, 

вентилатори)  

кл. 21  куќни и кујнски апарати-фрижидери, 

шпорети, аспиратори, машини за перење 

алишта, машини за сушење алишта, 

машини за миење садови, ситни 

електрични апарати за домаќинство- 

пегли, тостери, правосмукалки, решоа, 

апарати за приготвување кафе, соковници, 

фенови за сушење коса, миксери, 

блендери  

кл. 35  услуги за продажба на големо и 

мало со електрични апарати за 

домаќинство.  

кл. 42  научни, технолошки и индустриски 

услуги, истражувања и анализи на апарати 

за домаќинство, проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  21676  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2013/1252 (220)  31/12/2013 

(181)  31/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(732)  Тодоровски Владица 

ул.Пролет бр.1-4/3, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук и слика (телевизори, 

засилувачи, разни типови на 

репродуктори) магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање, машини за 

сметање, опрема за обработка на 

податоци и компјутери  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

ладење (климатизери), варење (готвење), 

сушење,вентилација (аспиратори, 

вентилатори)  

кл. 21  куќни и кујнски апарати-фрижидери, 

шпорети, аспиратори, машини за перење 

алишта, машини за сушење алишта, 

машини за миење садови, ситни 

електрични апарати за домаќинство- 

пегли, тостери, правосмукалки, решоа, 

апарати за приготвување кафе, соковници, 

фенови за сушење коса, миксери, 

блендери  

кл. 35  услуги за продажба на големо и 

мало со електрични апарати за 

домаќинство  

кл. 42  научни, технолошки и индустриски 

услуги, истражувања и анализи на апарати 

за домаќинство, проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  21894  (151)  09/06/2015 
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(210)  TM  2013/1253 (220)  31/12/2013 

(181)  31/12/2023 

(450) 30/06/2015 

(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)  

 

ROBENAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  21453  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/1 (220)  02/01/2014 

(181)  02/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  TBL Licensing LLC 

200 Domain Drive, Stratham, New 

Hampshire 03885, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

TIMBERLAND PRO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(111)  21452  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/2 (220)  02/01/2014 

(181)  02/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  TBL Licensing LLC 

200 Domain Drive, Stratham, New 

Hampshire 03885, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(111)  21727  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/3 (220)  02/01/2014 

(181)  02/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  АД ЈАКА 80 Радовиш 

ул.Првомајска 75А, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

PENTOVIT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацвтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебеиња, 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)  21730  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/5 (220)  03/01/2014 

(181)  03/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Kia Motors Corporation 
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231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-

938, KR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

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

светло сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  патнички коли, камиони, минибуси, 

комбиња, мини комбиња, превозни 

средства на четири тркала  

 

(111)  21686  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/7 (220)  08/01/2014 

(181)  08/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за превоз и услуги 

Навико Шипинг ДОО Скопје 

ул.Св. Кирил и Методиј бр.50, 1000 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  брод (бродски превоз), воздушен 

превоз, железница (превоз со возови), 

завиткување стока, земање под наем брод 

за превоз на товар и патници, земање под 

наем ладилници, земање под наем вагони, 

испорака/дистрибуција на производи, 

истоварување, контенјери за складирање 

(изнајмување контенјери за складирање), 

носење товар, багаж, отпадоци 

(превезување и истоварување на 

отпадоци), пакети (испорака на пакети), 

подвижен иомот (преселба на подвижен 

имот), покуќнина (превезување на 

покуќнината), поморски превоз, поморско 

посредување, посредување при превоз, 

посредување за закуп на бродски простор, 

преселба, превоз на скапоцености, превоз 

на стока, превоз со камиони, превоз со 

траект, превознички/шпредитерски услуги, 

разнесување пакети, складирање, 

складирање (упатства на складирање), 

складирање стока, служби за испраќање  

 

(111)  21451  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/8 (220)  09/01/2014 

(181)  09/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 

Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела, и сите нијанси на сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколада, кондиторски производи 

што не содржат медицински супстанции, 
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особено чоколадни кондиторски производи 

и/или шеќерни кондиторски производи  

 

(111)  21677  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/9 (220)  10/01/2014 

(181)  10/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Air Serbia a.d. Beograd 

Bulevar umetnosti 16a, 11070 Belgrade, 

RS 

(740)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ 

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

(540)  

 

AIR SERBIA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; бизнис менаџмент; 

канцелариски функции; менаџмент и 

консултациски услуги поврзани со развојот 

и работата на аеродромите и дејности 

поврзани со работата на аеродромите; 

огласување и промоција во врска со 

продажбата и изнајмувањето на продажни 

простори и изнајмување на  

рекламен простор во и на земја и згради. 

услуги за промовирање на туризмот и 

маркетиншки услути во врска со патувања; 

услуги во врска со работење кои 

вклучуваат управување. советување, 

логистика, информирање и раководење; 

односи со јавноста; пропаганда и 

објавување на пропагандни текстови; 

собирање за туѓа корист на разна стока,  

имено: парфимерија,  тоалетни и 

козметички производи, свеќи, 

фармацевтски производи, производи од 

железо и метална галантерија, прибор за 

јадење, електрични апарати и уреди за 

домаќинство, компјутери, фотографска. 

аудио и видео опрема и прибор, оптика и 

наочари за сонце, аудиолента, компакт 

дискови (ЦД-а), грамофонски плочи, видео 

ленти, ДВД дискови, телефони и мобилни 

телефони. накит, часовничарска и 

хронометриска стока, музички 

инструменти, канцелариски производи, 

печатени публикации и печатен материјал, 

дневници и лични организатори, честитки, 

украсна хартија и траки за завиткување на 

поклони, мебел, покуќнина и декоративни 

предмети, предмети за во кујна, стока од 

кристал, стакларија, порцелан и садови од 

порцелан, стока од месинг, орнаменти, 

прибор за коса, големи корпи, метража 

(ткаенини и текстил). прибори за шиење, 

торби направени од платно, слама, пласт 

ика и ПВЦ, прекривки за кревети и маси, 

крпи, кожна галантерија и стока за 

патување, облека и галантерија, обувки, 

теписи и простирки. уметнички ракотворби, 

играчки, игри, реквизити за играње и 

спортска опрема. фитнес опрема, опрема 

за јавање, храна и кондиторски производи, 

напивки, тутун и производи од тутун, 

прибор за пушачи овозможувајќи му на 

потрошувачите таа стока и да ја видат и 

купат; комерцијална администрација на 

лиценцирање на стоки и услуги од други; 

бизнис мислења; комерцијална или 

индустриска бизнис помош; агенциски 

увоз-извоз услуги; регурутирање на 

персонал; презентирање на стоките во 

комуникациски медиум за бази на 

податоци; анализи на производна цена; 

услуги од експерти за ефикасност; 

подготовка на платен список, 

фактурирање; административно 

процесирање на нарачки; секретарски 

услуги; менаџмент, организација и надзор 

врз промотивните и поттикнувачки шеми 

во врска со воздухопловите и патувањето 

со авион; потикнувачки програми за 

промовирање на продажбата на стоки и 

услути на потрошувачите; вклучувајќи 

уредување. водење, менаџирање на 
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програмите за награда на лојалност и 

администрирање на бенефитите и 

наградите поврзани со овие програми за 

други: промовирање на авиолинии. 

хотели, ресторани, храна, пијалоци, 

ресорти, бањи, голф терени, спортски 

настани, патнички тури и тематски паркови 

за други со посредство на префериран 

програм за клиенти користејќи магнетна 

картица за собирање на поени кои можат 

да бидат наменети за стоки и услуги; 

промовирање на услуги за патување, 

употреба на кредитни картички, 

изнајмување на возила и хотелско 

сместување преку администрирање на 

поттикнувачки програми; консутациски 

советувања и информациони услути 

поврзани со сите горенаведени услути  

кл. 39  услуги во воздушниот сообраќај за 

транспорет на патници и товар; авионски 

транспорет на патницн и товар; 

железнички сообраќај, ракување со 

патнички багаж; услуги за патнички товар; 

ракување на багаж; ракување со товар; 

гаражни услуги; стоваришни услуги 

вклучувајќи стовариштење на возила и 

стоки; услуги за изнајмување вклучително 

и возила, гаражирање и изнајмување на 

паркинг места; транспортни услуги 

вклучувајќи возач, автомобил, таксли, 

автобус, и услуги за место; транспорт на 

возила, патници, пагаж, мебел и товар, 

влечење на возила, патнички услуги 

вклучително и обезбедување на 

резервации; патнички аранжмани, 

патнички информации и туристички 

информации во врска со со сите начини на 

патување; аеродромски услуги 

вкклучително и багаж и товар, носач и 

услуги поврзани со утовар и растовар; 

услуги од областа на контрола на 

воздушниот сообраќај, вклучително и 

контрола на патеките на летот за 

пристигање и полетување на авионот и 

дизајнирање на процедури за полетување 

и слетување; обезбедување на хангарско 

чување на леталото; обезбедување на 

складишта вклучително и изнајмување на 

складиштен простор за товар; 

обезбедување на информација, 

консултациски и советодавни улуги во 

врска со сите напоменати услуги 

вклучително и информации за овие услуги 

цреку глобална компјутерска мрежа  

 

(111)  21806  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/10 (220)  10/01/2014 

(181)  10/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

с.Радово бр.45, Босилово, 2400 

Струмица, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи: млечни 

намази, сирни намази, намази од топено 

сирење, крем (млечен производ), крем-

путер  

кл. 30  чоколаден крем, крем од какао  

 

(111)  21729  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/11 (220)  10/01/2014 

(181)  10/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Kia Motors Corporation 
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231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-

938, KR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

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

светло сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  патнички коли, камиони, автобуси, 

минибуси, комбиња, мини комбиња, 

превозни средства на четири тркала  

 

(111)  21739  (151)  09/06/2015 

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

(181)  13/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ДИ-ЈО ДООЕЛ Скопје 

ул.Васко Карангелески бр.25/23, 1000 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, 

ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА 

ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, бела 

(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  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи; животни 

(живи); свежо овошје и зеленчук; семиња; 

билки и природно цвеќе; храна за животни; 

пивски слад  

кл. 35  услуги пр продажба на големо и 

мало со прехрамбени производи и 

козметички производи  

 

(111)  21685  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/21 (220)  14/01/2014 

(181)  14/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ВЕСТЕЛ дооел Скопје 

бул.Јане Сандански 52/2/12, 1000 Скопје, 

MK 

(540)  

 

ВЕСТЕЛ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  опрема за обработка на податоци и 

комјутери  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите; услуги за 

индустриски анализи и истражувања; 

проектирање и развој на компјутески 

хардвер и софтвер  

 

(111)  21728  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/22 (220)  15/01/2014 

(181)  15/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ФЕРШПЕД АД Скопје 

ул.Македонија 11а, Скопје, MK 

(540)  
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(591)  светло зелена, темно зелена, златна 

и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  хотелски резервации и хотелски 

услуги  

 

(111)  21679  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/24 (220)  15/01/2014 

(181)  15/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ТРД РАДИО КАНАЛ 77 

ул.5-та Партиска Конференција бб, 2000 

Штип, MK 

(540)  

 

(591)  црна, црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука, забава; 

спортски и културни активности  

 

(111)  21681  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/25 (220)  15/01/2014 

(181)  15/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ТРД РАДИО КАНАЛ 77 

ул.5-та Партиска Конференција бб, 2000 

Штип, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука, забава; 

спортски и културни активности  

 

(111)  21680  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/26 (220)  15/01/2014 

(181)  15/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ТРД РАДИО КАНАЛ 77 

ул.5-та Партиска Конференција бб, 2000 

Штип, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука, забава; 

спортски и културни активности  
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(111)  21682  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/27 (220)  15/01/2014 

(181)  15/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ГБЦ КОМУНИКАЦИИ дооел 

ул.5-та Партиска Конференција бб, 2000 

Штип, MK 

(540)  

 

(591)  црна, црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; упавување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(111)  21683  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/28 (220)  15/01/2014 

(181)  15/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ГБЦ КОМУНИКАЦИИ дооел 

ул.5-та Партиска Конференција бб, 2000 

Штип, MK 

(540)  

 

(591)  сина, црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; упавување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(111)  21687  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/29 (220)  15/01/2014 

(181)  15/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Македонски радио сервис 

ул.5-та Партиска Конференција бб, 2000 

Штип, MK 

(540)  

 

(591)  црна, црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; упавување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(111)  21807  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/30 (220)  16/01/2014 

(181)  16/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Благоје Јанковски 

ул.Виктор Иго 6А, 1000 Скопје, MK 

(540)  
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(591)  жолта, портокалова, зелена, сина, 

црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување штетници 

и инсектициди  

 

(111)  21678  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/31 (220)  17/01/2014 

(181)  17/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  AIR SERBIA a.d. Beograd  

Bulevar umetnosti 16a, 11070 Belgrade, 

RS 

(740)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; бизнис менаџмент; 

канцелариски функции; менаџмент и 

консултациски услуги поврзани со развојот 

и работата на аеродромите и дејности 

поврзани со работата на аеродромите; 

огласување и промоција во врска со 

продажбата и изнајмувањето на продажни 

простори и изнајмување на  

рекламен простор во и на земја и згради. 

услуги за промовирање на туризмот и 

маркетиншки услути во врска со патувања; 

услуги во врска со работење кои 

вклучуваат управување. советување, 

логистика, информирање и раководење; 

односи со јавноста; пропаганда и 

објавување на пропагандни текстови; 

собирање за туѓа корист на разна стока,  

имено: парфимерија,  тоалетни и 

козметички производи, свеќи, 

фармацевтски производи, производи од 

железо и метална галантерија, прибор за 

јадење, електрични апарати и уреди за 

домаќинство, компјутери, фотографска. 

аудио и видео опрема и прибор, оптика и 

наочари за сонце, аудиолента, компакт 

дискови (ЦД-а), грамофонски плочи, видео 

ленти, ДВД дискови, телефони и мобилни 

телефони. накит, часовничарска и 

хронометриска стока, музички 

инструменти, канцелариски производи, 

печатени публикации и печатен материјал, 

дневници и лични организатори, честитки, 

украсна хартија и траки за завиткување на 

поклони, мебел, покуќнина и декоративни 

предмети, предмети за во кујна, стока од 

кристал, стакларија, порцелан и садови од 

порцелан, стока од месинг, орнаменти, 

прибор за коса, големи корпи, метража 

(ткаенини и текстил). прибори за шиење, 

торби направени од платно, слама, пласт 

ика и ПВЦ, прекривки за кревети и маси, 

крпи, кожна галантерија и стока за 

патување, облека и галантерија, обувки, 

теписи и простирки. уметнички ракотворби, 

играчки, игри, реквизити за играње и 

спортска опрема. фитнес опрема, опрема 

за јавање, храна и кондиторски производи, 

напивки, тутун и производи од тутун, 

прибор за пушачи овозможувајќи му на 

потрошувачите таа стока и да ја видат и 

купат; комерцијална администрација на 

лиценцирање на стоки и услуги од други; 
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бизнис мислења; комерцијална или 

индустриска бизнис помош; агенциски 

увоз-извоз услуги; регурутирање на 

персонал; презентирање на стоките во 

комуникациски медиум за бази на 

податоци; анализи на производна цена; 

услуги од експерти за ефикасност; 

подготовка на платен список, 

фактурирање; административно 

процесирање на нарачки; секретарски 

услуги; менаџмент, организација и надзор 

врз промотивните и поттикнувачки шеми 

во врска со воздухопловите и патувањето 

со авион; потикнувачки програми за 

промовирање на продажбата на стоки и 

услути на потрошувачите; вклучувајќи 

уредување. водење, менаџирање на 

програмите за награда на лојалност и 

администрирање на бенефитите и 

наградите поврзани со овие програми за 

други: промовирање на авиолинии. 

хотели, ресторани, храна, пијалоци, 

ресорти, бањи, голф терени, спортски 

настани, патнички тури и тематски паркови 

за други со посредство на префериран 

програм за клиенти користејќи магнетна 

картица за собирање на поени кои можат 

да бидат наменети за стоки и услуги; 

промовирање на услуги за патување, 

употреба на кредитни картички, 

изнајмување на возила и хотелско 

сместување преку администрирање на 

поттикнувачки програми; консутациски 

советувања и информациони услути 

поврзани со сите горенаведени услути  

кл. 39  услути ва воздушниот сообраќај за 

транспорет на патници и товар; авионски 

транспорт на патнши и товар: железнички 

сообраќај, ракување со патнички багаж; 

услути за патнички товар; ракување на 

багаж; ракување со товар; гаражни услути; 

стоваришни услути вклучувајќи 

стовариштење на возила и стоки; услуги за 

изнајмување вклучително и возила. 

гаражирање и изнајмување на паркинг 

меета; транспортни услути вклучувајќи 

возач. автомобил, такси. автобус, и услути 

за место; транспорт на возила, патници. 

пагаж, мебел и товар. влечење на возила. 

патнички услути вклучително и 

обезбедување на резервации: патнички 

аранжмани, патнички информации и 

туристички информации во врска со со 

сите начини на патување: аеродромски 

услути вклучително и багаж и товар, носач 

и услути поврзани со утовар и растовар: 

услути од областа на контрола на 

воздушниот сообраќај, вклучите.лно и 

контрола на патеките на летот за 

пристигање и полетување на авионот и 

дизајнирање на процедури за полетување 

и слетување; обезбедување на хангарско 

чување на леталото; обезбедување на 

складишта вклучително и изнајмување на 

складиштен простор за товар; 

обезбедување на информација, 

консултациски и советодавни улуги во 

врска со сите напоменати услуги 

вклучително и информации за овие услути 

преку глобална компјутерска мрежа  

 

(111)  21684  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/32 (220)  17/01/2014 

(181)  17/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Јосифовски Горан 

ул.Алберт Швајцер бр.12, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина боја 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  храна за животни  

кл. 35  продажба на големо и мало храна 

за животни  

 

(111)  21925  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2014/33 (220)  17/01/2014 

(181)  17/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, 

адвокат 

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

Скопје, 1000, Скопје, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сребрена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи  

кл. 45  адвокатски услуги  

 

(111)  21731  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/35 (220)  17/01/2014 

(181)  17/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Pfizer Inc. 

235 East 42nd Street,  New York, NY 

10017, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

SINEQUAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и 

супстанции  

 

(111)  21805  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/37 (220)  20/01/2014 

(181)  20/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Благоје Јанковски 

ул.Виктор Иго 6А, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  жолта, портокалова, црвена, темно 

сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  средства за чистење ветробрански 

стакла  

 

(111)  21504  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2014/41 (220)  21/01/2014 

(181)  21/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  National Biscuits & Confectionery 

Co. Ltd. 

Jeddah, Industrial Area - Fourth Phase, 

P.O. Box 8680, Jeddah 21492, SA 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, сушено и 

варено овошје и зеленчук; џемови, желе; 

конзервирана храна, чипс од компири и 

чипс, шлаг крем (млечни производи), 

млеко и концентрирано млеко, јајца, млеко 

и други млечни производи; масла и масти 

за јадење; конзервирани производи и 

кисели краставички, во класа 29.  

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

саго, замена за кафе, брашно и производи 

од жита, леб, бисквити, колачи, производи 

од тесто и слатки, тестенини, мразови, 

мед, меласа, квасец, прашок за печење, 

сол, сенф, бибер, оцет, сосови, мирудии и 

зачини, ориз и мраз, сос од домати, кечап 

сосови, сос од месо, печена пченка и 

пуканки вклучени во класа 30  

 

(111)  21633  (151)  05/06/2014 

(210)  TM  2014/45 (220)  23/01/2014 

(181)  23/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  NATURPRODUKT d.o.o. za trgovinu 

Zagreb 

ul. Franje Lucica 23, 10000 Zagreb, HR 

(740)  СНЕЖАНА САВИЌ ДИМОВСКА, 

АДВОКАТ 

ул. М.Т.Гологанов бр.59/3-6 кат, 1000 

Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување; сапуни; 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за  

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебињаМ фластери, 

материјали за преврзување; материјал за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди; 

хербициди  

кл. 10  хируршки, медицински забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски производи; хируршки 

материјали за шиење  

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и 

млечни производи; масла и масти за 

јадење  

 

(111)  21506  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2014/49 (220)  27/01/2014 

(181)  27/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Endava Limited 
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125 Old Broad Street, London, EC2N 1AR, 

GB 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер; апликациски 

софтвер; компјутерски софтвер за 

електронска трговија; компјутерски 

софтверски платформи; компјутерски 

фирмвер; компјутерски програми; 

дигитални медии; бази на податоци; 

компјутерски фардвер; апарати за 

процесирање податоци; делови и опрема 

за сите гореспоменати производи  

 

(111)  21505  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2014/50 (220)  27/01/2014 

(181)  27/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Endava Limited 

125 Old Broad Street, London, EC2N 1AR, 

GB 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации, комуникациски 

услуги, услуги за емитување; електронски 

пренос на податоци, слики и документи 

преку компјутери и компјутерски мрежи; 

услуги за електронска пошта; 

изнајмување, најмување и закуп на 

апарати и опрема за електронска 

комуникација; услуги за видео 

конференции; услуги за вебкастинг; 

телеконференциски услуги; видео пренос 

на податоци со користење на компјутери; 

пренос на звук и/или слики; обезбедување 

телекомуникациски поврзувања на 

интернет; други компјутерски мрежи и бази 

на податоци; видео емитување на 

интернет; обезбедување 

повеќекориснички пристап со глобална 

компјутерска информациска мрежа; 

професионални консултации поврзани со 

емитување; услуги за видео пораки; 

најмување на време за пристап до 

компјутерски мрежи и/или компјутерски 

бази на податоци: информациски. 

советодавни, и консултантски услуги 

поврзани со сите гореспомнати услуги; 

вклучувајќи ги сите гореспомнати услуги 

обезбедени преку компјутерска база на 

податоци. компјутерска мрежа, или 

интернет  

кл. 42  консултантски услуги за 

информациска технологија, услуги за 

дизајн; компјутерски услуги; услуги за 

хостирање веб страни; консултантски 

услуги за компјутери; консултации за 

компјутерски софтвер; консултации за 

компјутерски хардвер; компјутерско 

програмирање; консултации за 

компјутерски системи; дизајн и развој на 

компјутерски системи; анализирање на 

компјутерски системи: истражување, 

дизајнирање, креирање, развој и 

имплементација на компјутерски софтвер; 

надоградба на компјутерски софтвер; 

закуп, изнајмување и најмување на 

компјутерски софтвер; одржување, 

ажурирање и надоградување на 
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компјутерски софтвер: одржување, 

ажурирање и надоградување на 

компјутерски бази на податоци; услуги за 

поддршка на компјутерски софтвер; дизајн 

на системи за процесирање податоци и 

мрежи за процесирање податоци; 

обезбедување услуги за податочни мрежи; 

спроведување физибилити студии; 

конверзација на податоци или документи 

од физички до електронски медии; услуги 

за истражување и развој; услуги за 

техничка поддршка поврзана со 

компјутерски хардвер, компјутерски 

софтвер и консултантски услуги за 

компјутери; тестирање и ревизија на 

развој на софтвер; информациски, 

советодавни, и консултантски услуги 

поврзани со сите гореспомнати услуги  

кл. 45  лиценцирање на компјутерски 

софтвер  

 

(111)  21412  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/51 (220)  27/01/2014 

(181)  27/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  AbbVie Inc. 

1 N. Waukegan Road, North Chicago, IL 

60064, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

 

(591)  црна, бела и сите нијанси на сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пулмонарен сурфактант  

 

(111)  21705  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2014/52 (220)  27/01/2014 

(181)  27/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за комуникациски услуги 

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ 

Соравиа, 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, 
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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 
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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)  21635  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2014/53 (220)  27/01/2014 

(181)  27/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Kentucky Fried Chicken 

International Holdings,  Inc., 

1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky 

40213, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и 

млечни производи; масла и масти за 

јадење  

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

ориз, тапиока, саго; брашно и производи 

од жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  21634  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2014/61 (220)  29/01/2014 

(181)  29/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за 

производство, услуги и трговија Жарко 

Ристески  „РОМАН“ увоз-извоз ДООЕЛ 

ул.Илија Василески бр.12, 7500 Прилеп, 

MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. 

Скопје 

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591)  сребрена и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стоки; организирање 

патувања  

 

(111)  21415  (151)  11/05/2015 
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(210)  TM  2014/62 (220)  29/01/2014 

(181)  29/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  FCA US LLC, a Delaware 

Corporation 

1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, 

State of Michigan 48326, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

RENEGADE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(111)  21598  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2014/63 (220)  29/01/2014 

(181)  29/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(300)  00003031604  21/11/2013  UK 

(732)  Diageo Brands B.V. 

Molenwerf 10-12  1014 BG Amsterdam, NL 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

DIMPLE GOLDEN SELECTION 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво), 

виски и алкохолни пијалоци базирани на 

виски  

 

(111)  21636  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2014/64 (220)  29/01/2014 

(181)  29/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Pizza Hut International, LLC 

14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 

75254, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591)  црвена, светло црвена, бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови компоти; јајца, млеко и 

млечни производи; масла и масти за 

јадење  

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

ориз, тапиока, саго; брашно и производи 

од жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(111)  21637  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2014/65 (220)  29/01/2014 

(181)  29/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Pizza Hut International, LLC 

14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 

75254, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 
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ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови компоти; јајца, млеко и 

млечни производи; масла и масти за 

јадење  

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

ориз, тапиока, саго; брашно и производи 

од жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(111)  21413  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/71 (220)  31/01/2014 

(181)  31/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am 

Rhein, DE 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

CYCOCEL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултура и 

шумарство, посебно препарати за садење 

на растенија; хемиски и/или биолошки 

препарати за регулација на стрес кај 

растенијата; препарати за регулирање на 

расттењето на растенија, хемиски 

препарати за нега на семиња, 

сурфактанти, природни или вештачки 

хемикалии како сексуални замки или 

агенти за забуна на инсекти  

 

(111)  21703  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2014/72 (220)  31/01/2014 

(181)  31/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги ФЕРПРОМ Жарко и 

др. ДОО експорт-импорт Скопје 

ул.Арберт Швајцер бр.6, Скопје, Центар, 

1000 Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци, привремено сместување, услуги 

во барови, бифе (снек-барови), кафетерии 

(експрес-ресторани), услуги во камповите, 

детски јасли, домови, кантини, служење 

храна и пијалоци, летувалишта, хотели, 

пансиони, мотели,  ресторани со 

самопослужување  
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(111)  21704  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2014/73 (220)  31/01/2014 

(181)  31/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги ФЕРПРОМ Жарко и 

др. ДОО експорт-импорт Скопје 

ул.Арберт Швајцер бр.6 Скопје, Центар, 

1000 Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, жолта, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, канцелариски 

работи, продажба на големо и продажба 

на мало на: амбалажа (садови од пластика 

за амбалажа), чаши од пластика, приботри 

за излет вклучително и садови,  садови 

(садови од стиропор за амбалажа), садови 

(затворачи за садови ) што не се од метал, 

шишиња затварачи за шишиња што не се 

од метал, изотермички вреќи, прибор за 

јадење, амбалажи од бел лим, фолии од 

метал за завиткување и пакување , фолија 

(алуминиумска фолија)  

кл. 39  транспортни услуги, испорачување 

стоки, транспортирање стоки, пакување 

стоки, складирање стоки, контејнери за 

складирање  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци  

 

(111)  21621  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2014/74 (220)  31/01/2014 

(181)  31/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  JFI Global Purchasing Limited 

2nd Floor, ITC Building, Warrens, St. 

Michael, BB 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметика  

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 35  услуги за малопродажба  

 

(111)  21928  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/75 (220)  31/01/2014 

(181)  31/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Cipla Limited 

Mumbai Central, 400 008 Mumbai, IN 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

CIPLA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфеми, есенцијални 

масла, козметика, лосиони за коса, 
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препарати за нега на забите  

кл. 5  хемиски препарати за медицинска 

употреба, медицински и фармацевтски 

препарати; лекови (за фармацевтски 

потреби), витамини, витамински препарати 

и мешавини за збогатување на храна со 

витамини; храна и диететски производи за 

бебиња и инвалиди  

кл. 9  научни, мерни, и спасувачки апарати 

и инструменти, автоматски дијагностички 

инструменти  

кл. 10  хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни инструменти и апарати, 

вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски артикли; хируршки материјали 

за шиење  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работата, канцелариски 

функции, водење на работење и 

организациско консултирање, маркетинг 

истражување, објавување на текстови за 

јавност, бизнис истражување, 

дистрибуција на примероци, телевизиски 

реклами, телевизиски огласи вклучувајќи 

услуги вклучени во класа 35  

кл. 44  обезбедување на информации и 

совети за медицински состојби и болести и 

лекување како и обезбедување 

медицински информации во врска со 

производи на пациенти и стручни лица за 

здравствена нега и снабдувачи на 

здравствени услуги; услуги поврзани со 

здравствени услуги; медицинско и научно 

истражување, спроведување на клиничко 

испитување; снабдување на здравствени 

информации; обезбедување на веб страна 

на која има информации за здравје и 

исхрана  

 

(111)  21597  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2014/76 (220)  31/01/2014 

(181)  31/01/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Ст. Џорџ ДООЕЛ 

ул.Пионерска бр.5, Кавадарци, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги и обука  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(111)  21414  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/79 (220)  03/02/2014 

(181)  03/02/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила за движење по 

земја, имено, автомобили, спортско 

корисни возила (SUV), камиони, комбиња, 

мотори за истите и структурни делови за 

истите  

кл. 37  услуги на одржување и поправка за 

моторни возила  
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(111)  21999  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2014/81 (220)  03/02/2014 

(181)  03/02/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Amgen Inc., (a Delaware 

corporation) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

REPATHA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  21981  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2014/83 (220)  03/02/2014 

(181)  03/02/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

CONJUNTO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се употребуваат во 

земјоделството, градинарството и 

шумарството; препарати за третман на 

семиња (вклучени во класа 01); препарати 

за регулирање на раст на растенија; гени 

на семиња за земјоделски продукти; 

ѓубрива  

кл. 5  препарати за уништување на 

штетници, фунгициди, хербициди  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрна кои не се вклучени во 

другите класи, семиња  

 

(111)  21959  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2014/85 (220)  03/02/2014 

(181)  03/02/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Адвокатско Друштво Кнезовиќ и 

Соработници Скопје 

ул. Вељко Влаховиќ, бр.4-2/3 Скопје, MK 

(540)  

 

ICE CUP 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и 

млечни производи; масла и масти за 

јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, 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  

кл. 32  пиво; минерална и сода - вода и 

други безалкохолни пијалаци; пијалаци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  22010  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2014/87 (220)  04/02/2014 

(181)  04/02/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  THE GILLETTE COMPANY 
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One Gillette Park, Boston, Massachusetts 

02127, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

DURACOMFORT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  жилети што се продаваат како 

интегриран составен дел од кертриџ за 

жилети   

 

(111)  22030  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2014/89 (220)  04/02/2014 

(181)  04/02/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жито, леб, 

производи од тесто и слатки, производи од 

интегрално брашно  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи  

 

(111)  21977  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2014/96 (220)  05/02/2014 

(181)  05/02/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Фармацевтска, хемиска, 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - 

Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

CILESO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  21978  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2014/97 (220)  05/02/2014 

(181)  05/02/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Фармацевтска, хемиска, 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - 

Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

PREMAMA DUO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  мултивитамини/мултиминерали, 

таблети наменети за трудници  

 

(111)  21957  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2014/98 (220)  06/02/2014 

(181)  06/02/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ТП за услуги ЛЕНИ КОЗМЕТИКА 

Роза Стојан Конева 

бул.АСНОМ бр.18/2-8, 1000 Скопје, MK 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

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

Скопје 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи, парфимерија, 

есенцијални масла, лосиони, препарати за 

нега на лице, тело и заби  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со козметички производи, 

парфимерија, есенцијални масла, 

лосиони, препарати за нега на лице, тело 

и заби  

кл. 44  козметички салони, спа центри, 

услуги на хигиена и разубавување на луѓе  

 

(111)  21963  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2014/99 (220)  05/02/2014 

(181)  05/02/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  BP Europa SE 

Ueberseeallee 1, 20457 Hamburg, 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)  

 

TRONIC 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

течности за хидраулични системи  

кл. 4  индустриски масла и масти; горива 

(вклучително и течните горива за мотори) 

и материи за осветлување; мазиво, 

мазивни масти, масла за подмачкување на 

алатки за режење, моторно масло, масло 

за менувачм хидраулични масла, 

компресорски масла, течности за пренос 

на топлина, масла за калење, масла за 

вакум пумпа  

 

(111)  21896  (151)  01/06/2015 

(210)  TM  2014/102 (220)  06/02/2014 

(181)  06/02/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство, промет 

и услуги ФЛУИДИ-М дооел експорт-

импорт Куманово 

Ул. ''Јане Сандански'' бр.18 Куманово, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

JAFFA CHAMPION 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолнипијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови од портокал со 

потекло од Изреал, сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци на 

база на портокал со потекло од Израел  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалаци  

 

(111)  21897  (151)  01/06/2015 

(210)  TM  2014/103 (220)  06/02/2014 

(181)  06/02/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство, промет 

и услуги ФЛУИДИ-М дооел експорт-

импорт Куманово 

Ул. ''Јане Сандански'' бр.18 Куманово, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  
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(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолнипијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови од портокал со 

потекло од Изреал, сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци на 

база на портокал со потекло од Израел  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалаци  

 

(111)  22012  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2014/106 (220)  07/02/2014 

(181)  07/02/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, Massachusetts 

02127, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

BLUE 3 SENSECARE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  бричеви за еднократна употреба  

 

(111)  21997  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2014/107 (220)  07/02/2014 

(181)  07/02/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Dow AgroSciences LLC( a Delaware 

limited liability company) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, 

Indiana 46268, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

ISOCLAST 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  земјоделски хербициди  

 

(111)  22016  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2014/120 (220)  11/02/2014 

(181)  11/02/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство, услуги, 

транспорт и трговија ТАКСИ МИЛЕНИУМ 

увоз извоз ДОО Прилеп 

Александар Македонски 124, Прилеп, 

MK 

(540)  

 

 

(591)  бела и портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги  

 

(111)  21627  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/242 (220)  05/03/2014 

(181)  05/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп 

ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  производи од обработен компир 

како ужинки (snack) храна, крцкави 

производи од компири  

кл. 30  ужинки (снек храна) имено, чипс и 

крцкави производи, претежно изготвени од 

житарици  

 

(111)  21994  (151)  16/06/2015 

(210)  TM  2014/243 (220)  06/03/2014 

(181)  06/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Матоска Елена 

ул.„Ристо Крле“ бр.бб, Струга, MK 

(740)  Леонид Трпеноски, адвокат 

ул.“Максим Горки“ бр. 18 локал 8, 1000 

Скопје 

(540)  

 

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

беж, крем 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  витамински производи; диететски 

пијалаци за медицинска употреба; 

диететски прехранбени производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции за медицинска употреба; 

дијабетичари (леб за дијабетичари); 

лаксативи [средства за прочистување]; 

леб за дијабетичари; лековити билки; 

лековити корења; масло (рибино масло); 

масло од копар за медицинска употреба; 

масло од синап за медицинска употреба; 

матична млеч [за медицинска употреба]; 

медицински напивки; медицински чај; 

минерални додатоци на храната; млеко 

(бадемово млеко) за фармацевтска 

употреба; млеко со белтачини; нане за 

фармацевтска употреба; напивки 

(медицински напивки); остатоци од 

преработката на жита за медицинска 

употреба; пектин за фармацевтска 

употреба; прехранбени производи 

(диететски прехранбени производи) за 

медицинска употреба; прехранбени 

производи со белтачини за медицинска 

употреба; производи со белтачини за 

медицинска употреба; растителни влакна 

за јадење, нехранливи; рибино масло; 

слабеење (медицински препарати за 

слабеење); средства за намалување на 

апетитот за медицинска употреба; 

хранливи додатоци за медицинска 

употреба; чај за слабеење за медицинска 

употреба; шеќер за медицинска употреба  

кл. 12  бандажи на велосипеди; браници 

на велосипеди; велосипеди; велосипеди 

(бандажи на велосипеди); велосипеди 

(ѕвончиња за велосипеди); велосипеди 

(рамки за велосипеди); велосипеди (седла 

на велосипеди); велосипеди (синџири за 

велосипеди) ; велосипеди (сопирачки за 

велосипеди); велосипеди (спици од 

велосипеди) ; велосипеди (управувачи за 

велосипеди); велосипедски гуми; кошници 

за велосипеди; мотори за велосипеди; 

педали за велосипеди; покривки на седла 

за велосипеди или мотоцикли; потпирачи 

за велосипеди [делови на велосипеди]; 

рамки за велосипеди; ретровизори; седла 
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на велосипеди; синџири за велосипеди; 

скутери [возила]; тркала за велосипеди; 

тубелес гуми за велосипеди; управувачи 

за велосипеди  

кл. 16  кеси [плика, торбички] од хартија 

или пластика, за пакување; кеси од хартија 

или пластика за ѓубре; клишеа; книги; 

паковки (пластични паковки) за 

завиткување или пакување; периодични 

публикации  

кл. 18  имитации на кожа; калапи за седла; 

кожа (имитации на кожа); кожени торби за 

пакување; кофчежиња од кожа или од 

кожа и картон; кутии од кожа или од кожа и 

картон; паричници (џебни паричници); 

портмонеа  

кл. 29  бадеми, мелени; белки од јајца; 

белтачини за исхрана; доматен сок за 

готвење; доматно пире; екстракти од алги 

за исхрана; жолчки од јајца; замрзнато 

овошје; зеленчук (салати од зеленчук); 

јајца; јаткасто овошје [орев, лешник, 

бадем], подготвени; јогурт; казеин за 

исхрана; кефир [пијалок од млеко]; кокосов 

орев (маст од кокосов орев); колаген за 

исхрана; краби, што не се живи; лосос; 

мармалад; масла за јадење; маслиново 

масло за исхрана; масло од кокосов орев; 

масло од сусам; маст од кокосов орев; 

месо; млеко; млеко од соја [замена за 

млеко]; млечни пијалаци во кои 

преовладува млеко; морски ракови 

[шримп] што не се живи; пектин за 

исхрана; подготвени производи од месо; 

полен, подготвен за исхрана; производи за 

исхрана направени од риба; производи од 

млеко; протеини за исхрана; репка (масло 

од репка), за исхрана; риба (производи за 

исхрана направени од риба); риба (филети 

од риба); риби во конзерви; риби што не се 

живи: рибино масло за исхрана, за луѓе; 

салати од зеленчук; свинско месо; сирење; 

сириште: соја, конзервирана, за исхрана; 

суво грозје; сурутка; тофу [сирење од соја]; 

урда; филети од риба; џем од ѓумбир; 

џемови; школки [што не се живи]: школки и 

ракови што не се живи; шунка  

кл. 30  алги [додатоци во исхраната]; 

анасон; анасоново семе; ароматични 

градинарски тревки, конзервирани; 

ароматични подготовки за исхрана; бибер; 

бикарбонат на сода за готвење [сода 

бикарбона]; брашно за исхрана; брашно од 

грав; брашно од јачмен; брашно од синап; 

брашно од соја; двопек; додатоци на 

јадења; доматен сос; ѓумбир (леб со 

ѓумбир); ѓумбир [мирудија]; жита (мали 

парчиња храна од жита); замени за кафе 

(растителни подготовки како замени за 

кафе); засладувачи (природни 

засладувачи); зачини; излупено жито за 

исхрана; јачмен (дробен јачмен); јачмен 

(лупен јачмен); какао; капар [мирудија]; 

каранфилче [мирудија]; кари [мирудија]; 

кафе; кафе (замена за кафе); кафе 

(непржено кафе); квасец за тесто; кечап 

[сос]; куркума [азиско тропско растение 

што се користи за мирудија и бојосување]; 

кускус [гриз-јадење од Северна Африка]; 

леб; леб без квасец; леб со ѓумбир; лупен 

јачмен; лупен овес; маја [квасец]; 

макарони; мали кифли [печива]: мали 

парчиња храна од жита; матичен млеч за 

човечка исхрана што не е за медицинска 

употреба; мед; мелничарски производи; 

мирудии; мусли; мушкатов орев; нане за 

слаткарски производи; овес (дробен овес); 

овес (лупен овес); овесни снегулки; овесно 

брашно; овошни желеа [слаткарски 

производи]; ориз; оцет; пипер [мирудии]; 

подготовки од жита: прашок за печење; 

преливи за салати; прополис за исхрана 

на луѓето; пченично брашно; пченка, 

мелена; пченкарни снегулки; пченкарно 

брашно; равиоли; резанки од тесто; саго 

[нишесте од сагова палма]; салати 
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(преливи за салати); сендвичи; сенф; 

снегулки (овесни снегулки); снегулки 

(пченкарни снегулки); сода бикарбона 

[бикарбонат на сода за готвење]; соја 

(тесто од соја) [производи за исхрана]; 

соја-сос; сол за готвење; сол од целер; сос 

(доматен сос); сосови [додатоци на храна]; 

тестенини; тестенини за исхрана: тесто од 

соја [производи за исхрана]; фиде 

[тестенини]; храна од овес; цикорија 

[замена за кафе]; цимет [мирудија]; чаеви, 

немедицински; чај; чоколадо; шафран 

[мирудии]; шпагети  

кл. 31  алги за човечка или животинска 

исхрана; бадеми [овошје]; билки, свежи 

(градинарски билки. свежи); бобинки, 

свежи; грав, свеж; градинарски билки, 

свежи; грашок. свеж; грмушки; грозје, 

свежо; дрва; жита (остатоци од 

производство на жита) за исхрана на 

животни; зелена салата; зеленчук, свеж; 

зрна [семе]; зрна од какао, во сурова 

состојба: зрнеста храна [жита]; јаткасто 

овошје; јачмен; каша од овошје; компири, 

свежи; коприви; корења за храна; корења 

од цикорија; костени, свежи; краставички; 

кромид, свеж зеленчук; леќа, свежа; 

лешници; лимони; маслинки, свежи; овес; 

овошје. свежо; ориз, необработен; палми 

[лисја од палми]; печурки, свежи; пиперки 

[растенија]; полен [суровина]; портокали; 

праз; пченица; пченица за човечка или 

животинска исхрана; пченка; растенија; 

растителни семиња: рж; семе од 

житарици, необработено; семиња 

(растителни семиња); сусам; тартуфи, 

свежи; тиквички; трици; хмел; цикорија 

[салата]; цитруси [јужни овошја]  

кл. 32  бадеми (млеко од бадеми) 

[пијалак]; безалкохолни овошни екстракти; 

безалкохолни овошни пијалаци; вода 

(минерална вода); води за пиење 

[пијалаци]; газирана вода; лимонади: 

минерална вода; минерална вода 

[пијалаци]; млеко од бадеми [пијалак]; 

овошни екстракти (безалкохолни овошни 

екстракти); овошни пијалаци 

(безалкохолни овошни пијалаци); овошни 

сокови; пијалаци од сурутка; сок од домати 

[пијалаци]: сок од зеленчук [пијалаци]; 

сокови (овошни сокови); сурутка (пијалаци 

од сурутка)  

кл. 39  завиткување стоки; пакување стоки  

кл. 40  обработка на дрво; отпад и ѓубре 

(рециклирање на отпад и ѓубре); печатење 

на примероци; преработување отпад 

[трансформирање]; рециклирање на отпад 

и ѓубре; соборување и обработка на дрва; 

сортирање отпад и материјали за 

рециклирање [трансформирање]  

кл. 41  дизајнерски услуги што не се за 

рекламни цели; обезбедување 

електронски он-лајн публикации што не 

можат да се даунлодираат; објавување 

книги; објавување текстови, со исклучок на 

рекламни текстови; образовни услуги; 

обука (практична обука) [демонстрирање]; 

он-лајн публикување електронски книги и 

списанија; пишување текстови што не се 

рекламни текстови; текстови (објавување 

текстови) со исклучок на рекламни 

текстови; текстови (пишување текстови) 

што не се рекламни текстови; услуги на 

здравствени клубови; физичко 

образование  

кл. 42  внатрешно уредување; графички 

дизајн; дизајн (графички дизајн); дизајн 

(индустриски дизајн); дизајн на амбалажи 

(услуги за дизајн на амбалажи); 

дизајнирање [индустриски дизајн]; 

дизајнирање облека; индустриски дизајн; 

конверзија на податоци од физички на 

електронски носачи; облека (дизајнирање 

облека); креирање и одржување веб 

[интернет] страници за други; оджување 

(креирање и одржување) веб [интернет] 
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страници за други; услуги за дизајн на 

амбалажи  

кл. 43  ресторани; служење храна и 

пијалаци; сместување (изнајмување за 

времено сместување); снек-барови  

кл. 44  болници; болници за закрепнување; 

градинарство; здравствена заштита; 

клиники (медицински клиники); медицинска 

помош; медицински клиники; психолози 

(услуги на психолози); телемедицински 

услуги; терапија (физикална терапија); 

услуги на расадници; физиотерапија  

 

(111)  21818  (151)  16/06/2015 

(210)  TM  2014/244 (220)  06/03/2014 

(181)  06/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и сервисирање 

ЕКСПЕКТА МЕДИКАЛ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

, MK 

(740)  Сашо Караџов 

Отон Жупанчиќ 15/13, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, сива, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати; делови 

за машини и машински алати; алати 

[делови од машини]  

кл. 10  хируршки апарати и инструменти; 

медицински парати и инструменти; 

забарски апарати и инструменти; 

ветеринарни апарати и инструменти; 

ветеринарни апарати и инструменти; 

дијагностички апарати за медицинска 

употреба; забарски столови; 

дефибрилатори; апарати за реанимација; 

делови за хируршки, медицински, забарски 

и ветеринарни апарати и инструменти  

кл. 37  поправки; поправки, сервисирање и 

одржување на хируршки апарати и 

инструменти; поправки, сервисирање и 

одржување на медицински апарати и 

инструменти; поправки, сервисирање и 

одржување на забарски апарати и 

инструменти; поправки, сервисирање и 

одржување на ветеринарни апарати и 

инструменти; поправки, сервисирање и 

одржување на ортопедски апарати и 

инструменти; поправки, сервисирање и 

одржување на дијагностички апарати за 

медицинска употреба; поправки, 

сервисирање и одржување на забарски 

столови; поправки, сервисирање и 

одржување на дефибрилатори; поправки, 

сервисирање и одржување на апарати за 

реанимација; поправки, сервисирање и 

одржување на машини  

 

(111)  21454  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/245 (220)  06/03/2014 

(181)  06/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

MAXMAND 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  21455  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/246 (220)  06/03/2014 
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(181)  06/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

OMNITROPE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  21456  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/247 (220)  06/03/2014 

(181)  06/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

ASCOTA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  21457  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/248 (220)  06/03/2014 

(181)  06/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

BINOCRIT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  21458  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/249 (220)  06/03/2014 

(181)  06/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

ZARZIO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  21998  (151)  16/06/2015 

(210)  TM  2014/250 (220)  06/03/2014 

(181)  06/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  PHOENIX Pharmahandel GmbH & 

Co KG 

Pfingstweidstrasse 10-12, 68199 

Mannheim, DE 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ 

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, 

локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија, есенциални 

масла, козметики , лосиони за коса; пасти 

за заби; памучни јастучиња за козметичка 

намена  

кл. 5  фармацевтски препарати; санитарни 

препарати за медицинска употреба ; 

диететски супстанци прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

нутриционистички адитиви за медицинска 

употреба;витамински препарати, 

минерални суплементи за храна; полнења 

за медицинска употреба; фластери, 

материјали за превивање; препарати за 

уништување штетници; фунгициди  

кл. 8  ножарство; ножици за нокти, ножици 

за кутикули; детски ножици; клешти за 

нокти, клешти за кутикули; ножички; 

турпиии за нокти; ноктарица; ножици за 

коса; жилети;жилет сечива; жилет ножеви; 

углачувачи на нокти; свиткувачи на трепки; 

сет за маникир; сет за педикир; сет за 

бричење  

кл. 10  хируршки, медицински и дентални 

апарати и инструменти; шав материјали  

кл. 16  брисачи од хартија и целулоза за 

бебиња; бебешки портикли од хартија или 

целулоза;хартиени марамчиња за 

козметичка употреба; тоалет хартија; 

убруси од хартија; марамчиња од хартија; 

брисачи од хартија и целулоза за 

бришење на шминка: кеси.обвивки и 

торбички од хартија или пластика,за 

пакување  

кл. 35  малопродажни услуги во врска со 

сапуни, парфимерија, есенцијални масла, 

козметика, лосиони за коса , пасти за заби, 

памукчиња за козметичка употреба, 

фармацевтски препарати. санитарни 

препарати за медицинска употреба, 

диететски супстанци прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња, 

нутриционистички додатоци за медицинска 

употреба, витамински препарати, 

минерални суплементи на храна, полнења 

за медицинска употреба, фластери, 

материјали за повивање, дизифинциенси, 

препарати за уништување на штетници, 

фунгициди, ножарство, ножици за нокти, 

ножици за кутикули, ножици за деца, 

клешти за нокти, клешти за кутикули, 

ножички. турпии за нокти, ноктарица, 

ножици за коса, жилети; жилет сечива, 

жилет ножеви, средстава за полирање 

нокти, свиткувач на трепки, сет за 

маникир, сет за педикир, сет за бричење, 

хируршки. медицински и дентални апарати 

и инструменти, ортопедски артиклидлав 

материјали, брисачи од хартија и целулоза 

за бебиња; бебешки портикли од хартија 

или целулоза;хартиени марамчиња за 

козметичка употреба; тоалет хартија; 

убруси од хартија; марамчиња од хартија; 

брисачи од хартија и целулоза за 

бришење на шминка: кеси.обвивки и 

торбички од хартија или пластика.за 

пакување  

кл. 44  медицински услуги; фармацевтски 

услуги за одредување на шминка, 

фармацевтски совети; хигиенска и нега на 

убавина за човечки суштества  

 

(111)  22001  (151)  16/06/2015 

(210)  TM  2014/251 (220)  06/03/2014 

(181)  06/03/2024 

(450) 30/06/2015 
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(732)  PHOENIX Pharmahandel GmbH & 

Co KG 

Pfingstweidstrasse 10-12, 68199 

Mannheim, DE 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ 

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, 

локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591)  жолта, портокал, црвена, зелена, 

сина, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија, есенциални 

масла, козметики , лосиони за коса; пасти 

за заби; памучни јастучиња за козметичка 

намена  

кл. 5  фармацевтски препарати; санитарни 

препарати за медицинска употреба ; 

диететски супстанци прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

нутриционистички адитиви за медицинска 

употреба;витамински препарати, 

минерални суплементи за храна; полнења 

за медицинска употреба; фластери, 

материјали за превивање; препарати за 

уништување штетници; фунгициди  

кл. 8  ножарство; ножици за нокти, ножици 

за кутикули; детски ножици; клешти за 

нокти, клешти за кутикули; ножички; 

турпиии за нокти; ноктарица; ножици за 

коса; жилети;жилет сечива; жилет ножеви; 

углачувачи на нокти; свиткувачи на трепки; 

сет за маникир; сет за педикир; сет за 

бричење  

кл. 10  хируршки, медицински и дентални 

апарати и инструменти; шав материјали  

кл. 35  продажба на мало врзано за 

сапуни, парфимерија, есенцијални 

масла.козметика. лосиони за коса, пасти 

за заби,памучни јастучиња за козметичка 

употреба, фармацевтски 

препарати,санитарни препарити за 

медицинска употреба, диететски 

супстанци прилагодени за медицинска 

употреба.храна за бебиња, 

нутриционистички додатоци за медицинска 

употреба, витамински препарати, 

минерални суплементи на храна,полнења 

за медицинска употреба, фластери. 

материјали за повивање, дизинфициенси, 

препарати за уништување на штетници, 

фунгициди. ножарство, ножици за нокти, 

ножици за кутикули, ножици за деца, 

клешти за нокти, клешти за кутикули, 

ножички, турпии за нокти, ноктарица, 

ножици за коса, жилети; жилет сечива, 

жилет ножеви, средстава за полирање 

нокти, свиткувач на трепки, сет за 

маникир, сет за педикир, сет за бричење, 

хируршки, медицински и дентални апарати 

и инструменти, ортопедски артикли,шав 

материјали  

кл. 44  медицински услуги; фармацевтски 

услуги за одредување на шминка, 

фармацевтскн совети; хигиенска и нега на 

убавина за човечки суштества  

 

(111)  22006  (151)  16/06/2015 

(210)  TM  2014/252 (220)  06/03/2014 

(181)  06/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  PHOENIX Pharmahandel GmbH & 

Co KG 

Pfingstweidstrasse 10-12, 68199 

Mannheim, DE 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ 
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бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, 

локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија, есенциални 

масла, козметики , лосиони за коса; пасти 

за заби; памучни јастучиња за козметичка 

намена  

кл. 5  фармацевтски препарати; санитарни 

препарати за медицинска употреба; 

диететски супстанци прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

нутриционистички адитиви за медицинска 

употреба;витамински препарати, 

минерални суплементи за храна; полнења 

за медицинска употреба; фластери, 

материјали за превивање; препарати за 

уништување штетници; фунгициди  

кл. 8  ножарство; ножици за нокти, ножици 

за кутикули; детски ножици; клешти за 

нокти, клешти за кутикули; ножички; 

турпиии за нокти; ноктарица; ножици за 

коса; жилети:жилет сечива; жилет ножеви; 

углачувачи на нокти; свиткувачи натрепки; 

сет за маникир; сет за педикир; сет за 

бричење  

кл. 10  хируршки, медицински и дентални 

апарати и инструменти; шав материјали  

кл. 35  Продажба на мало врзано за 

сапуни, парфимерија, есенцијални 

масла.козметика. лосиони за коса, пасти 

за заби,памучни јастучиња за козметичка 

употреба, фармацевтски 

препарати,санитарни препарити за 

медицинска употреба, диететски 

супстанци прилагодени за медицинска 

употреба.храна за бебиња, 

нутриционистички додатоци за медицинска 

употреба, витамински препарати, 

минерални суплементи на храна,полнења 

за медицинска употреба, фластери. 

материјали за повивање, дизинфициенси, 

препарати за уништување на штетници, 

фунгициди. ножарство, ножици за нокти, 

ножици за кутикули, ножици за деца, 

клешти за нокти, клешти за кутикули, 

ножички, турпии за нокти, ноктарица, 

ножици за коса, жилети; жилет сечива, 

жилет ножеви, средстава за полирање 

нокти, свиткувач на трепки, сет за 

маникир, сет за педикир, сет за бричење, 

хируршки, медицински и дентални апарати 

и инструменти, ортопедски артикли,шав 

материјали  

кл. 44  медицински услуги; фармацевтски 

услуги за одредување на шминка, 

фармацевтскн совети; хигиенска и нега на 

убавина за човечки суштества  

 

(111)  22011  (151)  16/06/2015 

(210)  TM  2014/253 (220)  06/03/2014 

(181)  06/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  PHOENIX Pharmahandel GmbH & 

Co KG 

Pfingstweidstrasse 10-12, 68199 

Mannheim, DE 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ 

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, 

локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија, есенциални 

масла, козметики, лосиони за коса; пасти 

за заби; памучни јастучиња за козметичка 

намена  

кл. 5  фармацевтски препарати; санитарни 

препарати за медицинска употреба; 

диететски супстанци прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

нутриционистички адитиви за медицинска 

употреба;витамински препарати, 

минерални суплементи за храна; полнења 

за медицинска употреба;фластери, 

материјали за превивање; препарати за 

уништување штетници; фунгициди  

кл. 8  ножарство; ножици за нокти, ножици 

за кутикули; детски ножици; клешти за 

нокти. клешти за кутикули; ножички; 

турпиии за нокти; ноктарица; ножици за 

коса; жилети;жилет сечива; жилет ножеви; 

углачувачи на нокти; свиткувачи на трепки; 

сет за маникир; сет за педикир; сет за 

бричење  

кл. 10  хируршки, медицински и дентални 

апарати и инструменти; шав материјали  

кл. 16  брисачи од хартија и целулоза за 

бебиња; бебешки портикли од хартија или 

целулоза;хартиени марамчиња за 

козметичка употреба; тоалет хартија: 

убруси од хартија; марамчиња од хартија; 

брисачи од хартија и целулоза за 

бришење на шминка; кеси,обвивки и 

торбички од хартија или пластика,за 

пакување  

кл. 35  малопродажни услуги во врска со 

сапуни, парфимерија, есенцијални масла, 

козметика, лосиони за коса, пасти за заби, 

памукчиња за козметичка употреба, 

фармацевтски препарати, санитарни 

препарати за медицинска употреба, 

диететски супстанци прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња, 

нутриционистички додатоци за медицинска 

употреба, витамински препарати, 

минерални суплементи на храна, полнења 

за медицинска употреба. фластери, 

материјали за повивање, дизифинциенси, 

препарати за уништување на штетници, 

фунгициди. ножарство, ножици за нокти, 

ножици за кутикули, ножици за деца, 

клешти за нокти, клешти за кутикули, 

ножички. турпии за нокти, ноктарица, 

ножици за коса, жилети; жилет сечива, 

жилет ножеви, средстава за полирање 

нокти, свиткувач на трепки, сет за 

маникир, сет за педикир, сет за бричење, 

хируршки, медицински и дентални апарати 

и инструменти, ортопедски артикли.шав 

материјали, брисачи од хартија и целулоза 

за бебиња; бебешки портикли од хартија 

или целулоза;хартиени марамчиња за 

козметичка употреба; тоалет хартија; 

убруси од хартија; марамчиња од хартија; 

брисачи од хартија и целулоза за 

бришење на шминка; кеси,обвивки и 

торбички од хартија или пластика.за 

пакување  

кл. 44  медицински услуги; фармацевтски 

услуги за одредување на шминка, 

фармацевтски совети; хигиенска и нега на 

убавина за човечки суштества  

 

(111)  22015  (151)  16/06/2015 

(210)  TM  2014/254 (220)  06/03/2014 

(181)  06/03/2024 
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(450) 30/06/2015 

(732)  PHOENIX Pharmahandel GmbH & 

Co KG 

Pfingstweidstrasse 10-12, 68199 

Mannheim, DE 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ 

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, 

локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 

BENU 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија, есенциални 

масла, козметики , лосиони за коса; пасти 

за заби; памучни јастучиња за козметичка 

намена  

кл. 5  фармацевтски препарати; санитарни 

препарати за медицинска употреба ; 

диететски супстанци прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

нутриционистички адитиви за медицинска 

употреба; витамински препарати, 

минерални суплементи за храна; полнења 

за медицинска употреба; фластери, 

материјали за превивање; препарати за 

уништување штетници; фунгициди  

кл. 8  ножарство; ножици за нокти, ножици 

за кутикули; детски ножици; клешти за 

нокти, клешти за кутикули; ножички; 

турпиии за нокти; ноктарица; ножици за 

коса; жилети; жилет сечива; жилет ножеви; 

углачувачи на нокти; свиткувачи на трепки; 

сет за маникир; сет за педикир; сет за 

бричење  

кл. 10  хируршки, медицински и дентални 

апарати и инструменти; шав материјали  

кл. 16  брисачи од хартија и целулоза за 

бебиња; бебешки портикли од хартија или 

целулоза;хартиени марамчиња за 

козметичка употреба; тоалет хартија: 

убруси од хартија; марамчиња од хартија; 

брисачи од хартија и целулоза за 

бришење на шминка; кеси,обвивки и 

торбички од хартија или пластика, за 

пакување  

кл. 35  малопродажни услуги во врска со 

сапуни, парфимерија, есенцијални масла, 

козметика, лосиони за коса, пасти за заби, 

памукчиња за козметичка употреба, 

фармацевтски препарати, санитарни 

препарати за медицинска употреба, 

диететски супстанци прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња, 

нутриционистички додатоци за медицинска 

употреба, витамински препарати, 

минерални суплементи на храна, полнења 

за медицинска употреба. фластери, 

материјали за повивање, дизифинциенси, 

препарати за уништување на штетници, 

фунгициди. ножарство, ножици за нокти, 

ножици за кутикули, ножици за деца, 

клешти за нокти, клешти за кутикули, 

ножички. турпии за нокти, ноктарица, 

ножици за коса, жилети; жилет сечива, 

жилет ножеви, средстава за полирање 

нокти, свиткувач на трепки, сет за 

маникир, сет за педикир, сет за бричење, 

хируршки, медицински и дентални апарати 

и инструменти, ортопедски артикли.шав 

материјали, брисачи од хартија и целулоза 

за бебиња; бебешки портикли од хартија 

или целулоза;хартиени марамчиња за 

козметичка употреба; тоалет хартија; 

убруси од хартија; марамчиња од хартија; 

брисачи од хартија и целулоза за 

бришење на шминка; кеси,обвивки и 

торбички од хартија или пластика.за 

пакување  

кл. 44  медицински услуги; фармацевтски 

услуги за одредување на шминка, 

фармацевтски совети; хигиенска и нега на 

убавина за човечки суштества  

 

(111)  21625  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/257 (220)  07/03/2014 
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(181)  07/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп 

ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, виолетова, сина, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити со овошно желе и 

чоколаден прелив  

 

(111)  21626  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/258 (220)  07/03/2014 

(181)  07/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп 

ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, сина, портокалова, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити со овошно желе и 

чоколаден прелив  

 

(111)  21946  (151)  16/06/2015 

(210)  TM  2014/259 (220)  07/03/2014 

(181)  07/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп 

ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, сина, светло и темно црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити со овошно желе и 

чоколаден прелив  

 

(111)  21459  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/260 (220)  07/03/2014 

(181)  07/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  вафли, наполитанки  

 

(111)  21819  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/261 (220)  10/03/2014 

(181)  10/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(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)  

 

DARANDA 

(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)  21820  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/263 (220)  10/03/2014 

(181)  10/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(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)  

 

QUIBIA 

(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)  21460  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/264 (220)  10/03/2014 

(181)  10/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(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)  

 

KYARA 

(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)  21461  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/265 (220)  10/03/2014 

(181)  10/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(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 
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(540)  

 

ABIOLA 

(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)  21462  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/266 (220)  10/03/2014 

(181)  10/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(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)  

 

SPIRTOS 

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)  21463  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/267 (220)  10/03/2014 

(181)  10/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(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)  

 

QUIBIR 

(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)  21464  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/268 (220)  10/03/2014 

(181)  10/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(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)  

 

YARAMERA 
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(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)  21465  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/269 (220)  10/03/2014 

(181)  10/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(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)  

 

JARAMERA 

(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)  21466  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/270 (220)  10/03/2014 

(181)  10/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(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)  

 

BARIOS 

(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)  21467  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/271 (220)  10/03/2014 

(181)  10/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(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)  

 

INSTRICA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 
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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)  21468  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/272 (220)  10/03/2014 

(181)  10/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(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)  

 

INSTRIKA 

(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)  21469  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/273 (220)  10/03/2014 

(181)  10/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(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)  

 

ADEMOLA 

(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)  21470  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/274 (220)  10/03/2014 

(181)  10/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(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)  

 

ALTRACK 

(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; материјл за 
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пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  21471  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/275 (220)  10/03/2014 

(181)  10/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(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)  

 

ALTRAK 

(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)  21472  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/276 (220)  10/03/2014 

(181)  10/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(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)  

 

IDIKA 

(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)  21473  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/277 (220)  10/03/2014 

(181)  10/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(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)  

 

PARAVANO 

(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  
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(111)  21474  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/278 (220)  10/03/2014 

(181)  10/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(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)  

 

DISIA 

(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)  21475  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/279 (220)  10/03/2014 

(181)  10/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(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)  

 

ELUMELA 

(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; материјл за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  21476  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/280 (220)  10/03/2014 

(181)  10/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

PRYLAR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  21519  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2014/281 (220)  10/03/2014 

(181)  10/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  
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MEPINTO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  21563  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2014/282 (220)  10/03/2014 

(181)  10/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

SUCCIPRES 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  21517  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2014/284 (220)  10/03/2014 

(181)  10/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

ГАСТРОГАРД 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  21578  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2014/286 (220)  10/03/2014 

(181)  10/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(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)  

 

(591)  бела и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  вода (минерална вода), води за 

пиење [пијалаци], минерална вода, 

газирана вода  

 

(111)  21562  (151)  13/05/2015 

(210)  TM  2014/290 (220)  11/03/2014 

(181)  11/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  GlaxoSmith Kline Intellectual 

Property Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex TW8 9GS, GB 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

BENLYSTA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински 

препарати и супстанции  

 

(111)  21531  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/291 (220)  11/03/2014 

(181)  11/03/2024 

(450) 30/06/2015 
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(732)  Друштво за производство, услуги 

и трговија ЗАФИР КОМЕРЦ Марија 

ДООЕЛ експорт-импорт 

ул.Козјачка бб Доброшане, Куманово, 

MK 

(740)  ПЕТКОВСКИ БРАНКО, адвокат 

Ул. Народен Фронт бр.7/4 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и 

млечни производи; масла и масти за 

јадење  

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

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи направени од житарици, леб, 

производи од тесто и слатки, колачи, 

сладолед; торти и чоколади, чоколадни 

преливи, ладни десерти, десертни креми, 

шербет; боза; мед, меласа; квасец, прашок 

за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; кетеринг и ресторански услуги; 

привремено сместување  

 

(111)  21521  (151)  23/04/2015 

(210)  TM  2014/292 (220)  11/03/2014 

(181)  11/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  МАКПЛИН-Ф ДООЕЛ 

ул.Ташко Караџа бр.13/3-3, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, црна, бела, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  горива (гасни горива)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со плински системи за возила  

кл. 37  инсталациски уреди за возила  

 

(111)  21788  (151)  20/05/2015 

(210)  TM  2014/294 (220)  12/03/2014 

(181)  12/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  АДРИЈУС ДОО 

с. Глумово бб, Сарај, Скопје, MK 

(740)  АДРИЈУС ДОО 

1060 Ѓорче Петров п.фах 122 - Скопје  

(540)  

 

(591)  црвена, бела, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина, месни 

преработки, конзервирано (туни, сардини, 

нарезок, паштети), смрзнато млеко и 

млечни производи, масла и масти за 

јадење  

кл. 31  свежо овошје (банани, портокали, 

мандарини, цитрони, лимон, киви, јаболка, 

грозје, црешни и др.)  

кл. 39  пакување (батак, краток копан, 

крилца, џигер, мисиркин копан, риба 

ослич)  

 

(111)  21793  (151)  20/05/2015 

(210)  TM  2014/295 (220)  12/03/2014 
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(181)  12/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  АДРИЈУС ДОО 

с. Глумово бб, Сарај, Скопје, MK 

(740)  АДРИЈУС ДОО 

1060 Ѓорче Петров п.фах 122 - Скопје  

(540)  

 

(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина, месни 

преработки, конзервирано (туни, сардини, 

нарезок, паштети), смрзнато млеко и 

млечни производи, масла и масти за 

јадење  

кл. 31  свежо овошје (банани, портокали, 

мандарини, цитрони, лимон, киви, јаболка, 

грозје, црешни и др.)  

кл. 39  пакување (батак, краток копан, 

крилца, џигер, мисиркин копан, риба 

ослич)  

 

(111)  21564  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/296 (220)  12/03/2014 

(181)  12/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство, услуги 

и трговија НОВУС - ТРЕЈД Драган и 

Миодраг ДОО увоз-извоз Скопје 

Борис Трајковски 4 бр.29 Б, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебиња, диететски суплементи за луѓето и 

животните; фластери, материјали за 

завои, материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

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

ориз, тапиока и саго; брашно и производи 

од жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии, мраз  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенска нега и нега на убавината 

на луѓето или животните; услуги од 

областа на земјоделството, 

градинарството и шумарството  

 

(111)  21520  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2014/297 (220)  12/03/2014 

(181)  12/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Actavis Group PTC enf. 

Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, 

IS 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  
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LACTACARE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и 

супстанци, пробиотски препарати и 

додатоци во исхраната  

 

(111)  21595  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2014/298 (220)  12/03/2014 

(181)  12/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, 

CH 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или преработен; 

производи од тутун, вклучувајќи пури, 

цигари, цигарилоси, тутун за виткање 

ваши сопствени цигари, тутун за луле, 

тутун за џвакање, бурмут (snuff) тутун, 

кретек (kretek); снус (snus), замени за 

тутун (не за медицински употреби); 

артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за 

цигари и туби, филтри за цигари, бинлаци 

(tins) за тутун, кутии за цигари и 

пепелници, лули, џебни направи за 

виткање цигари, запалки; кибрити  

 

(111)  21518  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2014/299 (220)  13/03/2014 

(181)  13/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Retail Royalty Company 

101 Convention Center Drive, Las Vegas, 

Nevada 89109, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

AEO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  мириси, тоалетни прибори за нега и 

чистење на косата и кожата, козметика  

кл. 14  накит и часовници  

кл. 18  торби, ранци, чадори, паричници, 

чанти  

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 35  услуги на малопродажба и онлајн 

малопродажба кои содржат широк спектар 

на производи  

 

(111)  21534  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2014/300 (220)  13/03/2014 

(181)  13/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Retail Royalty Company 

101 Convention Center Drive, Las Vegas, 

Nevada 89109, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

AE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  мириси, тоалетни прибори за нега и 

чистење на косата и кожата, козметика  

кл. 14  накит и часовници  

кл. 18  торби, ранци, чадори, паричници, 

чанти  
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кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 35  услуги на малопродажба и онлајн 

малопродажба кои содржат широк спектар 

на производи  

 

(111)  21522  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2014/301 (220)  13/03/2014 

(181)  13/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Retail Royalty Company 

101 Convention Center Drive, Las Vegas, 

Nevada 89109, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

AMERICAN EAGLE 

OUTFITTERS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  мириси, тоалетни прибори за нега и 

чистење на косата и кожата, козметика  

кл. 14  накит и часовници  

кл. 18  торби, ранци, чадори, паричници и 

кожни привезоци за клучеви  

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 35  услуги на малопродажба и онлајн 

малопродажба кои содржат широк спектар 

на производи  

 

(111)  21540  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2014/302 (220)  13/03/2014 

(181)  13/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Retail Royalty Company 

101 Convention Center Drive, Las Vegas, 

Nevada 89109, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

AMERICAN EAGLE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  мириси, тоалетни прибори за нега и 

чистење на косата и кожата, козметика  

кл. 14  накит и часовници  

кл. 25  облека и капи  

кл. 35  услуги на малопродажба и онлајн 

малопродажба кои содржат широк спектар 

на производи  

 

(111)  21535  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2014/304 (220)  13/03/2014 

(181)  13/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Retail Royalty Company 

101 Convention Center Drive, Las Vegas, 

Nevada 89109, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

LIVE YOUR LIFE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 35  услуги на малопродажба и онлајн 

малопродажба кои содржат широк спектар 

на производи  

 

(111)  21533  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2014/305 (220)  13/03/2014 

(181)  13/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Retail Royalty Company 

101 Convention Center Drive, Las Vegas, 

Nevada 89109, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  панталони, фармерки, шорцеви  

 

(111)  21536  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2014/306 (220)  13/03/2014 

(181)  13/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Retail Royalty Company 

101 Convention Center Drive, Las Vegas, 

Nevada 89109, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  панталони, фармерки, шорцеви, 

здолништа  

 

(111)  21532  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2014/307 (220)  13/03/2014 

(181)  13/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Retail Royalty Company 

101 Convention Center Drive, Las Vegas, 

Nevada 89109, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

AERIE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  мириси, тоалетени прибори за нега и 

чистење на косата и кожата, козметика  

кл. 14  накит и часовници  

кл. 18  торби, ранци, чадори, паричници, 

чанти  

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 35  услуги на малопродажба и онлајн 

малопродажба кои содржат широк спектар 

на производи  

 

(111)  21943  (151)  16/06/2015 

(210)  TM  2014/308 (220)  13/03/2014 

(181)  13/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  АД ИДЕВЕЛОП Скопје 

ул.Франц Месеснел бр.2, 1000 Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  -зелена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзани со 

нив, индустриски анализи и истражувачи, 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и   327 | С т р а н а  

 

30 Јуни 2015 Гласник Бр. 3/2015  

услуги, изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  21573  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2014/310 (220)  13/03/2014 

(181)  13/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Apple Inc. 

1 Infinite Loop,Cupertino, California 

95014, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

APPLE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила; апарати за движење по 

земја, воздух или вода; електронски 

хардверски компоненти за употреба во 

автомобили, вагони и локомотиви, 

бродови и авиони; направи против кражба; 

аларми против кражба за возила; 

велосипеди; голф колички; инвалидски 

колички; воздужни пумпи; моторцикли; 

делови и опрема за сите наведени стоки  

кл. 14  накит; часовници; рачни часовници; 

производи од скапоцени метали или 

покриени со нив; копчиња за манжетни; 

алки за клучеви; штоперки; значки од 

скапоцени метали или покриени со нив; 

орнаменти од скапоцени метали или 

покриени со нив; значки за вратоврски од 

скапоцени метали или покриени со нив; 

штипки за вратоврски од скапоцени 

метали или покриени со нив; беџови од 

скапоцени метали или покриени со нив; 

алки од скапоцени метали или покриени со 

нив; огрлици од скапоцени метали или 

покриени со нив; медали од скапоцени 

метали или покриени со нив; кратки 

ланчиња за клучеви и орнаменти од 

скапоцени метали или покриени со нив; 

копчиња од скапоцени метали или 

покриени со нив; штипки од скапоцени 

метали или покриени со нив; кутии од 

скапоцени метали или покриени со нив; 

декорации од скапоцени метали или 

покриени со нив; бижутерија; скулптури и 

производи од скапоцени метали  

кл. 16  печати со адреси; поштенски 

печати; хартија, картон и производите од 

нив што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички 

материјал; фотографии; канцелариски 

материјали; лепила за канцелариска или 

куќна употреба; материјали што ги 

користат уметниците; сликарски четки; 

машини за пишување и канцелариски 

прибор (освен мебел); материјал за обука 

и настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување (што не се 

вклучени во другите класи); печатарски 

букви; клишиња; печатени работи во 

областа на компјутерите; печатени работи 

во областа на таблет компјутерите; 

печатени работи во областа на 

мултимедијалните производи, 

интерактивните производи и онлајн услуги; 

печатени публикации; периодични 

публикации; книги; магазини; весници; 

брошури; книжиња; памфлети; упатства; 

журнали; летоци; честитки; рекламен и 

промотивен материјал; каталози; каталози 

кои се однесуваат на компјутерски 

софтвер; компјутерски брошури; 

компјутерски прирачници; публикации за 

компјутерски хардвер; референтни 

упатства за компјутерски хардвер; 

кориснички упатства за компјутерски 

хардвер; компјутерски упаства со 

инструкции; компјутерски упатства; 

публикации кои се однесуваат на 
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технологијата, дигиталната технологија и 

направи; каталози кои се однесуваат на 

музички апарати и инструменти; каталози 

кои се однесуваат на телекомуникациски 

апарати, мобилни телефони, безжични и 

мобилни дигитални електронски направи 

за испраќање и примање на телефонски 

повици, факсови, електронска пошта, 

видео, инстант пораки, музика, 

аудиовизуелни и други мултимедијални 

дела, и други дигитални податоци; книги за 

музика; упатства со инструкции за музика; 

музички магазини; опрема за на биро, 

телефонски и адресни именици, агенди, 

дневници, календари, постери, врамени и 

неврамени фотографии, печатени дезени 

за маици и блузи, материјали за 

изложување, пресликувачи и налепници; 

брошури за продажба со аудио ленти; 

делови и опрема за погоренаведените 

производи  

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 28  играчки, игри и предмети за играње; 

електронски играчки, игри и предмети за 

играње; музички играчки, игри и предмети 

за играње; рачни електронски игри; рачни 

електронски игри и апарати различни од 

оние кои се адаптирани за употреба со 

екстерен екран или монитор; самостоечки 

машини за видео игри со вграден екран; 

електронски компјутерски игри, различни 

од оние кои се адаптирани за употреба со 

екстерен екран или монитор; апарати за 

електронски игри различни од оние кои се 

адаптирани за употреба со екстерен екран 

или монитор; видео игри различни од оние 

кои се адаптирани за употреба со екстерен 

екран или монитор; забавни машини за 

игра (флипери); забавни апарати за игра 

(флипери) со вграден екран; компјутери 

играчки (кои не работаат); мобилни 

телефони играчки (кои не работаат); 

играчки рачни електронски направи; 

играчки аудио направи; играчки музички 

кутии; играчки музички инструменти; 

играчки касетофони за свирење песни и 

касети; играчки на батерии; машини за 

играње со видео излез за користење со 

надворешен екран или монитор; 

самостоечки машини за играње со видео 

излез; интерактивни компјутерски играчки 

и игри; карти за играње; делови и опрема 

за сите погоренаведени производи  

кл. 35  сортирање на пошта, управување, 

примање, и обработка; бизнис менаџмент; 

бизнис администрација; услуги за бизнис 

консалтинг; обезбедување канцелариски 

функции; услуги на рекламни агенции; 

услуги на рекламирање, маркетинг и 

промоција; консултации за рекламирање и 

маркетинг; услуги за промоција на 

продажба; промовирање на производи и 

услуги за други; спроведување 

истражувања на пазарот; анализа на 

одговор од рекламирање и истражување 

на пазарот; дизајн, креирање, подготовка, 

производство, и ширење на реклами и 

рекламен материјал за други; услуги за 

медиумско планирање; управување со 

програми за лојални потрошувачи; 

договарање и спроведување на 

мотивирачки наградни програми за 

промоција на продажба на производи и 

услуги; компјутеризирани бази на 

податоци и управување со директориуми; 

услуги на управување со податоци; 

креирање индекси на информации, 

страници и други ресурси достапни на 

глобалните компјутерски мрежи и други 

електронски и мрежи за комуникација за 

други; обезбедување, пребарување, 

гледање и добивање информации, 

страници, и други ресурси достапни на 

глобалните компјутерски мрежи и други 

електронски и мрежи за комуникација за 

други; организирање на содржината на 
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информации обезбедени преку глобална 

компјутерска мрежа и други мрежи за 

електронски комуникации според желбите 

на потрошувачите; обезбедување бизнис, 

потрошувачки и комерцијални 

информации преку компјутерски мрежи и 

глобални компјутерски мрежи; бизнис 

услуги, имено, обезбедување компјутерски 

бази на податоци во врска со купување и 

продажба на широк избор на производи и 

услуги за други; компилации од 

директориуми за публикување на 

Интернет и други електронски, 

компјутерски и мрежи за комуникација; 

услуги на продавници на мало и онлајн 

продажба на мало; услуги на продавници 

на мало преку Интернет и  други 

компјутерски, електронски и мрежи за 

комуникација; услуги на продавници на 

мало во областа на книгите, магазините, 

периодични изданија,  весниците, 

журналите и други публикации со широк 

спектар на теми од општ интерес, 

обезбедени преку Интернет и други 

компјутерски, електронски и мрежи за 

комуникација; услуги на продавници на 

мало во областа на забавата кои 

вклучуваат филмови, телевизиски 

програми, спортски настани, музички дела, 

и аудио и аудиовизуелни дела, преку 

Интернет и други компјутерски, 

електронски и мрежи за комуникација; 

услуги на продавници на мало кои 

вклучуваат компјутери, електронски и 

производи за забава, телекомуникациски 

апарати, мобилни телефони, рачни 

мобилни дигитални направи, и други 

електронски направи за широка 

потрошувачка, компјутерски софтвер, и 

опрема, периферни делови, и кутии за 

транспорт на таквите производи, преку 

Интернет или други компјутерски, 

електронски или мрежи за комуникација; 

презентација на производите во 

продавниците и преку глобалните 

комуникациски мрежи и други електронски 

и комуникациски мрежи; услуги на 

претплата, имено обезбедување 

претплата за текстови, податоци, слики, 

аудио, видео, и мултимедијални содржини, 

обезбедени преку Интернет и други 

електронски и мрежи за комуникација; 

обезбедување веќе снимени текстови, 

податоци, слики, аудио, видео, и 

мултимедијални содржини кои може да се 

симнуваат, бесплатно или преку припејд 

претплата преку Интернет и други 

електронски и мрежи за комуникација; 

договарање и правење на комерцијални, 

трговски и бизнис конференции, шоуа, и 

изложби; информативни, советодавни и 

консултантски услуги поврзани со сето 

кажано погоре  

кл. 36  банкарство; брокерство со хартии 

од вредност; собирање финансии во 

хуманитарни цели; финансиски работи; 

монетарни работи; работа со недвижнини; 

финансиски анализи, информации, 

консултации, и управување; финанскиски 

услуги; услуги на финансиски трансакции; 

услуги за плаќање сметки; обезбедување 

сигурни трговски трансакции; услуги на 

дебитни и кредитни картички; услуги на 

процесирање на кредитни картички; 

електронски трансакции во готови пари; 

услуги на електронски плаќања; услуги за 

извршување на финансиски трансакции; 

услуги за платежни трансакции со 

картичка; обезбедување услуги поврзани 

со трансакции со кредитни картички; 

услуги за осигурување; анализа за 

кредитен ризик, брокерство, информации 

и консултации; инвестициски анализи, 

информации, консултации и управување  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги; одржување, 
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поправки и сервисирање на компјутери, 

компјутерски надворешни уреди, и 

електронски направи; обезбедување 

услуги на техничка поддршка и 

дијагностички услуги во врска со 

користење, одржување, поправка, 

сервисирање и обновување на компјутери, 

компјутерски софтвер, компјутерски 

периферни делови, и електронски 

направи; обезбедување информации во 

врска со инсталација, користење, 

одржување, поправка, сервисирање и 

обновување на компјутери, компјутерски 

периферни делови, и електронски 

направи; услуги на информации, 

советување и консултации во врска со се 

што е погоре споменато  

кл. 38  телекомуникации; комуникации и 

телекомуникациски услуги; комуникации 

преку компјутер, компјутерска 

интеркомуникација; услуги на телекси, 

телеграми и телефони; услуги за 

собирање и испраќање факсимил пораки; 

пренос на податоци и информации преку 

електронски пат, компјутери, кабел, радио, 

телепринтер, телеписмо, електронска 

пошта, телекопир, телевизија, микро 

бранови, ласерски зрак, сателитски 

комуникации или комуникации по 

електронски пат; обезбедување безжични 

телекоминукации преку мрежи за 

електронски комуникации; електронски 

пренос на податоци и документација преку 

Интернет или други мрежи за електронска 

комуникација; услуги на електронска 

пошта; испорака на пораки со електронски 

пренос; безжични дигитални пораки, 

услуги на пејџери, и услуги за електронска 

пошта, вклучувајќи услуги кои им 

овозможуваат на корисниците да 

испраќаат и/или да примаат пораки преку 

безжични мрежи на податоци; 

изнајмување и послуга на апарати за 

комуникација и електронски поштенски 

сандачиња; услуги на електронски вести; 

обезбедување онлајн страници за пренос 

на пораки меѓу корисниците на компјутери; 

услуги на пристап кон телекомуникации; 

обезбедување телекомуникациски пристап 

до веб страници; обезбедување 

телекомуникациски пристап и врски до 

компјутерски бази на податоци и 

директориуми преку Интернет и други 

мрежи за електронска комуникација; 

обезбедување пристап до онлајн бази на 

податоци кои може да се пребаруваат кои 

содржат текст, податоци, слики, аудио, 

видео, и мултимедијални содржини; 

обезбедување телекомуникациски пристап 

до мрежи за електронска комуникација со 

средства за идентификација, лоцирање, 

групирање, дистрибуција и управување со 

податоци и врски до компјутерски сервери 

на трети лица, компјутерски процесори и 

компјутерски корисници; обезбедување 

пристап до веб страници за социјално 

вмрежување; комуникациски услуги, 

имено, спојување на корисници за пренос 

на музика, видео и аудио снимки преку 

мрежи за комуникација; обезбедување 

телекомуникациски пристап до мрежи за 

електронска комуникација,  за пренос или 

примање на аудио, видео или 

мултимедијални содржини; пренос на 

дигитални, аудио, видео или 

мултимедијални содржини преку 

телекомуникации; електронски пренос на 

аудио и видео датотеки преку компјутер и 

други мрежи за електронска комуникација; 

емитување на звук; емитување на слики; 

емитување или пренос на радио и 

телевизиски програми; емитување или 

пренос на видео содржини преку глобална 

компјутерска мрежа; емитување на тек на 

видео содржини преку глобална 

компјутерска мрежа; емитување на тек на 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и   331 | С т р а н а  

 

30 Јуни 2015 Гласник Бр. 3/2015  

звучни содржини преку глобална 

компјутерска мрежа; услуги на видео 

емитување преку Интернет; 

информативни, советодавни и 

консултантски услуги поврзани со сето 

погоре кажано  

 

(111)  21537  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2014/311 (220)  14/03/2014 

(181)  14/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

SUREPAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

кл. 10  направи за вбризгување на 

фармацевтски препарати  

 

(111)  21574  (151)  13/05/2015 

(210)  TM  2014/314 (220)  14/03/2014 

(181)  14/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  McCain Foods Limited 

8800 Main Street, Florenceville-Bristol, 

E7L 1B2, New Brunswick, CA 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  компири и производи од компир; 

закуски; замрзнати и подготвени десерти; 

мезе; сосови; овошје и зеленчук; 

замрзнати подготвени оброци; подготвени 

оброци и предјадења (entrees); прашоци и 

миксови, супи; закуски од компир; храна за 

појадок, имено палачинки од компир, и 

иситнети пржени компирчиња и 

плескавици/паштети за појадок што 

содржат јајце, месо и сирење, јајца  

кл. 30  пица; закуски; замрзнати и 

подготвени десерти и слатки; сладолед; 

мезе; замрзнати подготвени оброци; храна 

за појадок, имено житарици, овесна каша, 

каша од пченични житарици; француски 

тост; палачинки; вафли; подготвени 

оброци и предјадења (entrees); подготвени 

сендвичи  

кл. 35  малопродажба на прехрамбени 

производи, и продажба на прехрамбени 

производи за употреба во трговски канали 

за храна; услуги за продажни машини за 

храна; рекламирање и промотивни услуги 

во врска со прехранбени производи  

кл. 41  информирање и едукација; 

објавување материјали за храна и исхрана 

до кои се пристапува од бази на податоци 

или преку интернет; натпревари; услуги за 

купони  

 

(111)  21561  (151)  23/04/2015 

(210)  TM  2014/315 (220)  14/03/2014 

(181)  14/03/2024 

(450) 30/06/2015 
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(732)  McCain Foods Limited 

8800 Main Street, Florenceville-Bristol, 

E7L 1B2, New Brunswick, CA 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  компири и производи од компир; 

закуски; замрзнати и подготвени десерти; 

мезе; сосови; овошје и зеленчук; 

замрзнати подготвени оброци; подготвени 

оброци и предјадења (entrees); прашоци и 

миксови, супи; закуски од компир; храна за 

појадок, имено палачинки од компир, и 

иситнети пржени компирчиња и 

плескавици/паштети за појадок што 

содржат јајце, месо и сирење, јајца.  

кл. 30  пица; закуски; замрзнати и 

подготвени десерти и слатки; сладолед; 

мезе; замрзнати подготвени оброци; храна 

за појадок, имено житарици, овесна каша, 

каша од пченични житарици; француски 

тост; палачинки; вафли; подготвени 

оброци и предјадења (entrees); подготвени 

сендвичи  

кл. 35  малопродажба на прехрамбени 

производи, и продажба на прехрамбени 

производи за употреба во трговски канали 

за храна; услуги за продажни машини за 

храна; рекламирање и промотивни услуги 

во врска со прехранбени производи  

кл. 41  информирање и едукација; 

објавување материјали за храна и исхрана 

до кои се пристапува од бази на податоци 

или преку интернет; натпревари; услуги за 

купони  

 

(111)  21516  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2014/316 (220)  14/03/2014 

(181)  14/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Hard Rock Limited 

13-14 The Esplanade, St. Helier JE1 1BD 

Jersey, Channel Islands , ZB 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

HARD ROCK CAFE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  маици, горна тренерка, капи, јакни, 

поло маици  

кл. 41  услуги за забава  

кл. 43  услуги на ресторани, барови и 

подготвена храна за носење  

 

(111)  21515  (151)  06/05/2015 

(210)  TM  2014/317 (220)  14/03/2014 

(181)  14/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Hard Rock Limited 

13-14 The Esplanade, St. Helier JE1 1BD 

Jersey, Channel Islands , ZB 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  маици, горна тренерка, капи, јакни, 

поло маици  

кл. 41  услуги за забава  

кл. 43  услуги на ресторани, барови и 

подготвена храна за носење  

 

(111)  21786  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2014/325 (220)  18/03/2014 

(181)  18/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп 

ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  портокалова, зелена, жолта, кафена, 

сина и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити со овошно желе и 

чоколаден прелив  

 

(111)  21779  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2014/327 (220)  19/03/2014 

(181)  19/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  AstraZeneca AB 

SE-151 85 Sodertalje, SE 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

FORXIGA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и 

супстанции  

 

(111)  21782  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2014/328 (220)  20/03/2014 

(181)  20/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  R & A Bailey & Co 

Nangor House, Wester Estate, Nangor 

Road, Dublin 12, IE 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591)  црна, бела, злана, беж, кафеава, 

портокалова, црвена, сива, зелена, сина, 

розева, лилава, жолта и крем 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци освен пиво  

 

(111)  21785  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2014/330 (220)  21/03/2014 

(181)  21/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  CANON KABUSHIKI KAISHA 

30-2, Shimomarukо 3-Chome, Ohta-ku, 

Tokyo, JP 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 
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ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна и бела 

(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. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

маетријали за преврзување; материјал за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства, препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални 

материјали за железнични шини; не-

електрични кабли и жици од обичен метал; 

железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен 

метал што не се вклучени во другите 

класи орестис  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и санитарни намени  

кл. 12  возила, апарати за движење по 

земја, воздух или вода  

кл. 13  огнено оружје; муниција и 

проектили; експлозиви; огномет   

кл. 17  гума, гитаперка, растителна смола, 

азбест, лискун и производите од овие 

материјали што не се вклучени во другите 

класи; пресувани пластични материјали 

кои  се  користат во  производството; 

материјали за обвивање, за заптисување и 

за изолација; неметални еластични цевки  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; 

асфалт, катран и битумен, неметални 

преносни конструкции; споменици што не 

се од метал  

кл. 23  предено и конец за текстил  

кл. 26  тантела и везови, панделки и 

гајтани; петлици, закачки и окца, топуски и 

игли; вештачко цвеќе  

кл. 27  килими, килимчиња, простирки и 

бришачи, линолеум и други 

материјали за подни прекривки; ѕидни 

тапети, што не се од текстил  

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и 

млечни производи; масла и масти за 

јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, 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  

кл. 31  земјоделки, градинарски и шумски 

произзводи и зрнени 

производи што не се опфатени со другите 

класи; животни (живи); свежо овошје и 

зеленчук; семиња, билки и природно 

цвеќе; храна за животни; пивски слад  

кл. 32  пиво; минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалаци; пијалаци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци 

  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  
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кл. 35  поднесување документи или 

магнетни ленти; репродукција на 

документи, фотокопирање, изнајмување 

на машини за куцање и фотокопири и ворд 

процесори; ворд процесирање; услуги на 

деловни консултации за деловни 

активности во врска со оперативна 

состојба и изведување на принтање 

поврзано со пронтери, копири, скенери, 

факс-машини, мулти-функционална 

апаратура која кореспондира со 

функциите на наведените производи, 

мрежни сервери и други слични 

канцелариски машини и опрема, 

телекомуникациски апарати и 

инструменти, електронски апарати и 

инструменти и управување со докуемнти; 

деловни консултански услуги поврзани со 

оперативе менаџмент на комјутерски 

системи поврзани со принтање содржјќи 

принтер, копир машини, скенери, факс-

машини, мулти-функционална апаратура 

која кореспондира со функциите на 

наведените производи мрежни сервери и 

други слични канцелариски машини и 

опрема, телекомуникациски апарати и 

инструменти, електронски апарати и 

инструменти и управување со документи; 

обезбедување на деловни и комерцијални 

информации за собирање, управување и 

анализа на деловни активности во врска 

со оперативна состојба и изведување на 

принтање поврзано со принтери, копири, 

скенери, факс-машини, мулти-

функционална апаратура која 

кореспондира со функциите на наведените 

производи, мрежни сервери и други 

слични канцелариски машини и опрема, 

телекомуникациски апарати и 

инструменти, електронски апарати и 

инструменти и управување со документи; 

нарачка на канцелариски потреби(масла, 

тонери, канцелариска хартија и хартија за 

копирање) и нивно управување со 

складирање; деловна консултација за 

управување со принтање преку 

електронски комјутерски системи и 

комјутерски софтвер; деловна 

консултација за управување поврзана со 

принтер, кипор машини, скенери, факс 

машини, мултифункционална апаратура 

која кореспондира со фунцкиите на 

наведените производи, мрежни сервер и 

други слични офис машини и опрема и 

компјутерски систем( вклучувајќи ги 

привремениот персонал); деловна 

консултација за управување со документи, 

поврзани со индекси на документација; он-

лине услуги за порачка на книги со 

фотографии, албуми и календари; импорт-

експорт агенции; релокација на деловни 

олеснувања; издавање на автомат 

машини; пребарување на спонзорства; 

малопродажба; услуги на процесирање на 

податоци и консултативни услуги; 

фотокопирање; репродукција на документи 

и услуги на принтање; изнајмување на 

канцелариски машини; аранжирање и 

управување на изложби поврзани со 

наведените услуги  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 37  обезбедување на информација 

поврзана со Изградба; поправка и услуги 

на поставување/инсталација на електрика; 

поправка и одржување на машини и 

апарати; поправка и инсталација на 

електронски апарати( принтер, копири, 

факс-машини, скенсри, мулти-

функционални машини на горе-наведените 

продукти, апарати за фотографија, опрема 

за производство на полупроводници, 

медицинска опрема и опрема за пренос); 

поправка и инсталација на направи за 

клими; поправка, одржување и 
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инсталација на комјутерски хардвер; 

потиснувачи во електричните апарати; 

поправка и инсталација на санитарни 

инсталации; поправка и инсталација на 

направи за освлетлување; изградба на 

бродови; попрвка на сигурносни брави; 

кородирање; инсталација и поравка на 

алармни системи против кражба; 

инслаталција и поправка на телефони; 

острење на ножеви; поправка на 

инфлатори или пумпи; услуги на вештачко 

правење на снег; реставрација на дела од 

уметност; ревставрација на музички 

инструменти; одржување на базени; 

поправка на рачен алат; поправка на накит 

и акцесори; поправка и инсталација за 

спотски активности.  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  собирање секундарни суровини; 

воздушен транспорт; увозување; 

изнајмување чамец; изнајмување 

авотмобили; изнајмување на места за 

паркирање; рентање на коњи; рентање на 

одела за нуркање; дистрибуција на 

енергија; Операција со канални брави; 

услуги на испорака(пораки или стока); 

аранжирање на тури; транспорт преку 

цевководи; рентање на инвалидски 

колички; лансирање на сателити за други  

кл. 40  услуги за принтање на дигитални 

фотографии; обезбедување информации 

на полето на принтање  

кл. 41  услуги за продукција на фото и 

видео албум; обезбедување на симнување 

на електронски публикации кои неможат 

да се симнат во смилса на книги, албуми и 

часописи во полето на креирање, 

дизајнирање, организација, гледање и 

споделување дигитални слики, фото книги 

и фото албуми; услуги на онлајн 

фотографија; услуги на онлајн издавање, и 

тоа издавање на електронски книги, 

албуми и часописи на полето на 

креирање, дизајнирање, организација, 

гледање и споделување дигитални слики, 

фото книги и фото албуми; 

синхронизирани фотрафски слики на ЦД-а, 

ЦД-РОМ, дискови, картички и електронско 

снимање на медиа; обезбедување на 

информации на полето на дигитална 

фотографија и производтсво на анимација  

кл. 42  дизајн на машини, апарати, 

инструменти(вклучувајќи нвни делови) или 

системи составени од тие машини, 

апарати и инструменти; дизајнирање; 

компјутерско програмирање или 

одржување на комјутерски софтвер; 

технички совет поврзано со изведување, 

операција и сл. на компјутери, автомобили 

и други машини кои бараат висок степен 

на лично знаење, вештина или искуство за 

операторите за достигнување на 

потребната точност за ракување со нив; 

тестирање или пребарување на машини, 

апарати и инструменти; изнајмување на 

апарати за мерење; изнајмување на 

комјутери; изнајмување на апарати за 

лаборатија и инструменти; обезбедување 

на компјутераски софтвер; обезбедување 

информација за компјутерски софтвер; 

обезбедување компјутерски програми; 

обезбедување информација за 

обезбедување на комјутерски програми; 

обезбедување на интегриран софтвер за 

зачувани слики од дигитална камера и 

скенер, промена на слики, процесирање на 

слики, принтање на слики, снимање на 

слики на дигитален рекордер вклучувајќи 

ЦД_РОМ; обезбедување информација за 

обезбедување на интегриран софтвер за 

зачувани слики од дигитална камера и 

скенер, промена на слики, процесирање на 

слики, принтање на слики, снимање на 

слики на дигитален рекордер вклучуавјќи 

ЦД-РОМ; обебзедување привремена 

употреба на он-лајн интегриран софтвер 
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за слики кои не се симнуваат од дигитална 

камера и скенер, промена на слики, 

процесирање на слики, принтање на 

слики, снимање на слики на дигитален 

рекордер вклучувајќи ЦД-РОМ преку 

компјутерска мрежа; обезбедување 

привремена употреба на он-лајн 

интегриран софтвер за слики кои не се 

симнуваат од дигитална камера и скенер, 

промена на слики, процесирање на слики, 

принтање на слики, снимање на слики на 

дигитален рекордер вклучувајќи ЦД-РОМ 

преку глобални комуникациски мрежи; 

обебзедување привремена употреба на 

он-лајн интегриран софтвер за слики кои 

се симнуваат и не се симнуваат од 

дигитална камера и скенер, промена на 

слики, процесирање на слики, принтање 

на слики, снимање на слики на дигитален 

рекордер вклучувајќи ЦД-РОМ преку 

компјутерска мрежа; обебзедување 

привремена употреба на он-лајн 

интегриран софтвер за слики кои се 

симнуваат и не се симнуваат од дигитална 

камера и скенер, промена на слики, 

процесирање на слики, принтање на 

слики, снимање на слики на дигитален 

рекордер вклучувајќи ЦД-РОМ преку 

комуникациски мрежи; обезбедувње 

мрежа; обебзедување привремена 

употреба на он-лајн интегриран софтвер 

кој не се симнува преку комјутерски 

софтвер и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување информација поврзана со 

онлајн комјутерски спофтвер кој се 

симнува и не се симнува преку 

компјутерска мрежа; обезбедување 

привремена употреба на онлајн 

комјутерски програми кои не се симнуваат 

преку глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување информација во врска со 

онлајн комјутерски програми кои се 

симнуваат и не се симнуваат преку 

компјутерска мрежа; обезбедување 

информација во врска со онлајн 

комјутерски програми кои се симнуваат и 

не се симнуваат преку глобални 

комуникациски мрежи; креирање и 

одржување на веб страни за други; 

изнајмување на веб сервер; обезбедување 

привремена употреба на онлајн софтвер 

кој не се симнува за креирање, дизајн, 

организација, гледање и споделување на 

дигитални слики, фото книги и честитки; 

хостирање на веб страни за други; 

обезбедување на онлајн комјутерски 

софвтер кој не се даунлодира за употреба 

со фото и видео албуми, имено, за 

чување, споедлување, едитирање, 

лодирање, даунлодирање и принтање на 

фото и видео албуми; обезбедување на 

комјутерски софтвер кој не се симнува за 

фото и видео албуми, имено, за чување, 

споедлување, едитирање, лодирање, 

даунлодирање и принтање на фотографии 

и филмови  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување   

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; услуги на хигиена и 

разубавување на луѓеили животни; 

земјоделски, градинарски и шумски услуги 

  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги 

за заштита на имот и лица; лични и 

социјални услуги што ги обезбедуваат 

трети лица за задоволување на потребите 

на поединците  

 

(111)  21784  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2014/331 (220)  21/03/2014 

(181)  21/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  руштво за производство, трговија 

и услуги ФЛУ-АИРТЕХ ДООЕЛ Скопје 
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ул.Лондонска 10/1-19-Карпош, Скопје, 

MK 

(740)  Друштво за производство, трговија и 

услуги ФЛУ-АИРТЕХ ДООЕЛ Подружница 

ФЛУАИР Скопје 

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов 

бр.149/2-лок.1, Скопје - Карпош 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за копнени 

возила); машински елементи за спојување 

и пренос (освен за копнени возила); 

земјоделски направи (кои не се рачни)  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и санитарни намени  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  21759  (151)  18/05/2015 

(210)  TM  2014/333 (220)  21/03/2014 

(181)  21/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво за 

производство, промет и услуги 

СОЛОПРОМ ДОО Скопје 

ул.Душко Поповиќ бр.1, Скопје, MK 

(740)  ПЕТКОВСКИ БРАНКО, адвокат 

Ул. Народен Фронт бр.7/4 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  функционални окови за мебел и 

ентериери како што се спојни елементи, 

штрафови, механизми, и др.; декоративни 

окови за мебел и снтсриери како што се 

рачки, кваки, закачалки и др.  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

иверица, медијапан, ламинатни крила и 

плочи, лесонит, дрво, летви, штици, 

шперплочи, ОСБ, масив  

кл. 20  покуќнина, комплетен 

репроматеријал за изработка на мебел и 

ентериери, што подразбира сите видови 

на плочести материјали во сите форми и 

видови иверица, мсдијапан, ламинатни 

крила и плочи, лесонит, ОСБ, масив; 

функционални окови за мебел и ентериери 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и   339 | С т р а н а  

 

30 Јуни 2015 Гласник Бр. 3/2015  

како спојни елементи, штрафови, 

механизми; дскоративни окови за мебел и 

ентерисри како што се рачки, кваки, 

закачалки и др.; кантраки (самолепливи, 

ПВЦ и АБЦ) ормани, ормани со прегради, 

полици за покуќнина, шкафови, дрвени 

плочи (панели) за домаќинството  

кл. 35  увоз-извоз; трговија со ексклузивни 

материјали за кујни и ентериери  

кл. 40  производство на ексклузивни 

материјали за кујни и ентериери; 

обработка на материјали; комплетни 

услуги на доработка на плочести 

материјали од иверица, медијапан, 

лесонит, ламинат, ОСБ и масив, како што 

се кроење (праволиниско и неправилни 

форми), кантирање (праволиниско и 

неправилни форми), сите видови 

површинско, длабинско и странично 

фрезирање -обработка; сите видови на 

перфорирање на плочи за поставување на 

окови  

 

(111)  21780  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2014/335 (220)  21/03/2014 

(181)  21/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Oralect Licensing, Ltd. 

2711 N. Naskell Ave., Suite 650 Dallas, TX 

75204, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  дентални апарати и инструменти; 

ортодонски апарати и брикети; делови и 

опрема за сите горенаведени производи  

кл. 44  ортодонски и дентални услуги; 

информации, советодавни и консултантски 

услуги во врска со сите горенаведени 

услуги  

 

(111)  21781  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2014/336 (220)  21/03/2014 

(181)  21/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Oralect Licensing, Ltd. 

2711 N. Naskell Ave., Suite 650 Dallas, TX 

75204, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

FASTBRACES 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  дентални апарати и инструменти; 

ортодонски апарати и брикети; делови и 

опрема за сите горенаведени производи  

кл. 44  ортодонски и дентални услуги; 

информации, советодавни и консултантски 

услуги во врска со сите горенаведени 

услуги  
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(111)  21783  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2014/338 (220)  24/03/2014 

(181)  24/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за трговија, 

производство и услуги ПЛИМОНТ 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

ул.Радован Ковачевиќ бр.63, MK 

(540)  

 

(591)  сина, сива, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти, мазива, 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување, горива 

(вклучително и течните горива за мотори) 

и материи за осветлување, свеќи и фитили 

за осветлување  

кл. 6  обични метали и нивните легури, 

метални градежни материјали, метални 

преносни конструкции, метални 

материјали за железни шини, жици и кабли 

од обичен метал кои не се електрични, 

браварски производи, мали метални 

производи, метални цевки, каси, 

производи од метал, кои не се опфатени 

со другите класи, руди  

кл. 12  возила, апарати за движење по 

земја, воздух или вода  

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

 

(111)  21403  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2014/355 (220)  26/03/2014 

(181)  26/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am 

Rhein, DE 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

AURA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на 

бактерии, инсектициди, фунгициди, 

хербициди, пестициди  

 

(111)  21758  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2014/356 (220)  26/03/2014 

(181)  26/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Novartis AG 

4002 Basel, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

SUMILAR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  21930  (151)  11/06/2015 

(210)  TM  2014/359 (220)  27/03/2014 

(181)  27/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ВЕБСПОТ ДОО увоз-

извоз Скопје 

ул.Лермонтова 3/6, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги 

за заштита на имот и лица; лични  и 

социјални услуги што ги обезбедуваат 

трети лица за задоволување на потребите 

на поединците  

 

(111)  21787  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2014/360 (220)  27/03/2014 

(181)  27/03/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

PAMPERS SIMPLY DRY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пелени за една употреба направени 

од хартија и/или целулоза  

 

(111)  21796  (151)  21/05/2015 

(210)  TM  2014/405 (220)  09/04/2014 

(181)  09/04/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  LA CAMPAGNOLA S.A.C.I. 

AVDA. FULVIO SALVADOR PAGANI 493 

(5000) ARROYITO - CORDOBA, AR 

(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)  

 

BC LA CAMPAGNOLA 

(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. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, 

желеа, џемови, компоти, јајца, млеко и 

млечни производи, масла и масти за 

јадење   

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

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење, сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз  

 

(111)  21797  (151)  21/05/2015 

(210)  TM  2014/406 (220)  09/04/2014 

(181)  09/04/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  LA CAMPAGNOLA S.A.C.I. 

AVDA. FULVIO SALVADOR PAGANI 493 

(5000) ARROYITO - CORDOBA, AR 

(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)  

 

LA CAMPAGNOLA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 
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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. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, 

желеа, џемови, компоти, јајца, млеко и 

млечни производи, масла и масти за 

јадење   

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

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење, сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз  

 

(111)  21798  (151)  21/05/2015 

(210)  TM  2014/410 (220)  09/04/2014 

(181)  09/04/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Прилепска пиварница А.Д. Прилеп 

ул. "Цане Кузманоски“ бр. 1, Прилеп, 

MK 

(540)  

 

(591)  црно бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво; минерална и сода-вода и 

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје о пвпшни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(111)  21794  (151)  21/05/2015 

(210)  TM  2014/417 (220)  11/04/2014 

(181)  11/04/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ФИТОФАРМ 

ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

ДЕТСКА ВИТАМИНСКА 

КРЕМА 

(591)  бела, виолетова, светла и темна: 

розева, окер, кафена 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимеријам 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

забите  

 

(111)  21799  (151)  21/05/2015 

(210)  TM  2014/421 (220)  14/04/2014 

(181)  14/04/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Накова Наташа 

ул.Иван Серафимов бр.77, Кочани, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 39  теанспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања  

 

(111)  21795  (151)  21/05/2015 

(210)  TM  2014/429 (220)  15/04/2014 

(181)  15/04/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Цвеќара ФИОРЕ ТП Тренески 

Бранко Љупчо Скопје 

ул.Кајларска бр.3, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, црна, сива, портокалова, 

бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; а особено големопродажба и 

малопродажба на цвеќиња  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања; а особено транспортирање, 

достава и испорачување цвеќе  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенска нега и нега на  

убавината на луѓето или животните, услуги 

од областа на земјоделството, 

градинарството и шумарството; а особено 

аранжирање на цвеќе. најмување на цвеќе 

и цветни аранжмани  

 

(111)  21628  (151)  29/04/2015 

(210)  TM  2014/439 (220)  16/04/2014 

(181)  16/04/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Митевска Марија 

ул.Илинденска бр.64, Крива Паланка, 

MK 

(740)  Венинова Елеонора 

ул.Христо Татарчев бр.47 Ѓ - 1/54, 1000 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, сива и розева 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи кои 

не се опфатени со другите класи, покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(111)  21801  (151)  21/05/2015 

(210)  TM  2014/444 (220)  22/04/2014 

(181)  22/04/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  СУПЕР ХИТ ЕДЕН ДООЕЛ 

ул.15 Корпус бр.2, 2420 Радовиш, MK 
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(540)  

 

(591)  црна и сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои 

не се опфатени со другите класи, покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(111)  21800  (151)  21/05/2015 

(210)  TM  2014/479 (220)  29/04/2014 

(181)  29/04/2024 

(450) 30/06/2015 

(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)  

 

FULAIR 

(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; материјали 

за пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  21763  (151)  11/06/2015 

(210)  TM  2014/480 (220)  30/04/2014 

(181)  30/04/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  MEDICA AD 

82, Boul. Kniaz Al. Dondukov, BG-1504 

Sofia, BG 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

HIGIA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфеми, есенцијални 

масла, козметика, лосиони за коса  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; дитетски субстанции 

адаптирани за медицинска употреба, 

храна за бебиња; хранливи адитиви за 

медицински цели  

кл. 44  медицински услуги; хигиенска грижа 

и грижа за убавината за луѓе или животни; 

услуги за здравје и спа; услуги за 

ароматерапија; грижа за здравје; 

санаториуми; масажа; медицинска, помош; 

одмаралишта; салони за убавина; 

санаториуми; услуги на сауна; услуги на 

солариум; стоматологија; телемедицински 

услуги; психотерапија; медицнски центри  

(111)  21843  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/481 (220)  30/04/2014 

(181)  30/04/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Николоски Игор 

ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

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

бела 

(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  

 

(111)  21844  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/483 (220)  30/04/2014 

(181)  30/04/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Хунза Веда клуб дооел увоз-извоз 

Скопје 

ул.Шидска бр.18, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  кафена, жолта и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додаток за исхрана за медцинска 

употреба  

кл. 29  масло од семки од кајсија  
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(111)  21347  (151)  08/04/2015 

(210)  TM  2014/484 (220)  30/04/2014 

(181)  30/04/2024 

(450) 30/06/2015 

(300)  86/124,187  20/11/2013  US 

(732)  AbbVie Biotechnology Ltd 

Clarendon House, 2, Church Street HM 11 

Hamilton, BM 

(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)  

 

DESTINATION YOU 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

кл. 16  памфлети, брошури, билтени и 

книги во врска со теми за здравствена нега  

кл. 44  давање медицински информации, 

имено, информации за медицински 

состојби, третмани и производи за 

пациентите и за здравствените работници; 

медицински консултации, имено, давање 

совети на здравствените работници за 

медицински состојби и третман  

 

(111)  21346  (151)  08/04/2015 

(210)  TM  2014/485 (220)  30/04/2014 

(181)  30/04/2024 

(450) 30/06/2015 

(300)  86/124,190  20/11/2013  US 

(732)  AbbVie Biotechnology Ltd 

Clarendon House, 2, Church Street HM 11 

Hamilton, BM 

(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)  сите нијанси на сива и бела  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

кл. 16  памфлети, брошури, билтени и 

книги во врска со теми за здравствена нега  

кл. 44  давање медицински информации, 

имено, информации за медицински 

состојби, третмани и производи за 

пациентите и за здравствените работници; 

медицински консултации, имено, давање 

совети на здравствените работници за 

медицински состојби и третман  

 

(111)  21845  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/486 (220)  25/04/2014 

(181)  25/04/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство, услуги, 

транспорт и трговија ЏОКО КОМПАНИ 

увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп 

ул.„Пенко Здравкоски“ бр.17, Прилеп, 

MK 

(540)  

 

 

(591)  плаво-сиво со портокалова 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  превоз на патници; такси превоз  

 

(111)  21351  (151)  08/04/2015 

(210)  TM  2014/496 (220)  05/05/2014 

(181)  05/05/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ВЕРТИГО ВИСУАЛ ДООЕЛ 

ул.Париска бр.10 Б, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

ШТЕДИ СЕКОЈ ДЕН 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент; 

бизнис администрација; канцелариски 

работи; рекламирање преку пошта 

(проспекти, печатени материјали , 

примероци) ; претплата за весник; 

консултантски услуги; управување со 

работата и управување со комерцијални 

или индустриски претпријатија; помош во 

работењето или управување со бизнис 

центри; сметководство; агенции за 

вработување; компјутеризирани 

управување со датотеки; организирање 

саеми за комерцијални или рекламни 

цели; рекламирање преку Интеренет; 

изнајмување на сите средства за 

комуникација; објавување текстови; 

изнајмување на рекламен простор ; односи 

со јавноста; организацијата и 

управувањето со бизнис операции за 

оддржување на лојалноста на клиентите; 

унапредување на продажбата ; спојување 

на добра и услуги за клиентите од области 

на мултимедија, компјутери, аудио-

визуелни работи, телефони, музика и 

фотографии, печатени материјали , 

канцелариски материјали, книги, културни 

и уметнички активности, игри и играчки, 

производи за одржување, реновирање и 

декорација на куќи (ентериер и екстериер), 

производи за градината, градинарството, 

апарати за електрично домаќинство (мали 

и големи), мебел (за затворен и отворен 

простор), производи за осветлување, 

кујнски прибор и садови, лен, текстил и 

текстилни производи, железарија, 

направи-сам производи , алатки , 

производи за автомобили и велосипеди, 

облека, обувки, капи , багаж, производи од 

кожа, храна и пијалок , хигиенски 

производи и производи за убавина, 

производи за деца, фармацевтски 

производи, накит, часовници и рачни 

часовници, производи за животни, 

овозможувајќи им на клиентите полесно да 

ги видат, изберат и купуваат тие 

производи и услуги; презентација на 

производите за продажба на мало; 

продажба на мало во супермаркетите или 

хипермаркети на споменатите добра и 

услуги  

 

(111)  21350  (151)  08/04/2015 

(210)  TM  2014/497 (220)  05/05/2014 

(181)  05/05/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ВЕРТИГО ВИСУАЛ ДООЕЛ 

ул.Париска бр.10 Б, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

СЕКОЈ ДЕН СО ВАС 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент; 

бизнис администрација; канцелариски 

работи; рекламирање преку пошта 

(проспекти, печатени материјали , 

примероци) ; претплата за весник; 
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консултантски услуги; управување со 

работата и управување со комерцијални 

или индустриски претпријатија; помош во 

работењето или управување со бизнис 

центри; сметководство; агенции за 

вработување; компјутеризирани 

управување со датотеки; организирање 

саеми за комерцијални или рекламни 

цели; рекламирање преку Интеренет; 

изнајмување на сите средства за 

комуникација; објавување текстови; 

изнајмување на рекламен простор ; односи 

со јавноста; организацијата и 

управувањето со бизнис операции за 

оддржување на лојалноста на клиентите; 

унапредување на продажбата ; спојување 

на добра и услуги за клиентите од области 

на мултимедија, компјутери, аудио-

визуелни работи, телефони, музика и 

фотографии, печатени материјали , 

канцелариски материјали, книги, културни 

и уметнички активности, игри и играчки, 

производи за одржување, реновирање и 

декорација на куќи (ентериер и екстериер), 

производи за градината, градинарството, 

апарати за електрично домаќинство (мали 

и големи), мебел (за затворен и отворен 

простор), производи за осветлување, 

кујнски прибор и садови, лен, текстил и 

текстилни производи, железарија, 

направи-сам производи , алатки , 

производи за автомобили и велосипеди, 

облека, обувки, капи , багаж, производи од 

кожа, храна и пијалок , хигиенски 

производи и производи за убавина, 

производи за деца, фармацевтски 

производи, накит, часовници и рачни 

часовници, производи за животни, 

овозможувајќи им на клиентите полесно да 

ги видат, изберат и купуваат тие 

производи и услуги; презентација на 

производите за продажба на мало; 

продажба на мало во супермаркетите или 

хипермаркети на споменатите добра и 

услуги  

 

(111)  21349  (151)  08/04/2015 

(210)  TM  2014/498 (220)  05/05/2014 

(181)  05/05/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ВЕРТИГО ВИСУАЛ ДООЕЛ 

ул.Париска бр.10 Б, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

СЕКОЈ ДЕН СВЕЖО, 

ВКУСНО, СОЧНО 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент; 

бизнис администрација; канцелариски 

работи; рекламирање преку пошта 

(проспекти, печатени материјали , 

примероци) ; претплата за весник; 

консултантски услуги; управување со 

работата и управување со комерцијални 

или индустриски претпријатија; помош во 

работењето или управување со бизнис 

центри; сметководство; агенции за 

вработување; компјутеризирани 

управување со датотеки; организирање 

саеми за комерцијални или рекламни 

цели; рекламирање преку Интеренет; 

изнајмување на сите средства за 

комуникација; објавување текстови; 

изнајмување на рекламен простор ; односи 

со јавноста; организацијата и 

управувањето со бизнис операции за 

оддржување на лојалноста на клиентите; 

унапредување на продажбата ; спојување 

на добра и услуги за клиентите од области 

на мултимедија, компјутери, аудио-

визуелни работи, телефони, музика и 

фотографии, печатени материјали , 
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канцелариски материјали, книги, културни 

и уметнички активности, игри и играчки, 

производи за одржување, реновирање и 

декорација на куќи (ентериер и екстериер), 

производи за градината, градинарството, 

апарати за електрично домаќинство (мали 

и големи), мебел (за затворен и отворен 

простор), производи за осветлување, 

кујнски прибор и садови, лен, текстил и 

текстилни производи, железарија, 

направи-сам производи , алатки , 

производи за автомобили и велосипеди, 

облека, обувки, капи , багаж, производи од 

кожа, храна и пијалок , хигиенски 

производи и производи за убавина, 

производи за деца, фармацевтски 

производи, накит, часовници и рачни 

часовници, производи за животни, 

овозможувајќи им на клиентите полесно да 

ги видат, изберат и купуваат тие 

производи и услуги; презентација на 

производите за продажба на мало; 

продажба на мало во супермаркетите или 

хипермаркети на споменатите добра и 

услуги  

 

(111)  21355  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/500 (220)  06/05/2014 

(181)  06/05/2024 

(450) 30/06/2015 

(300)  86192600  13/02/2014  US 

(732)  Amgen Inc., (a Delaware 

corporation) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

RELYTOUCH 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  уред за испорака на лек  

 

(111)  21726  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/505 (220)  07/05/2014 

(181)  07/05/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ЕУРО-ГРАНДС, ДООЕЛ 

ул. Јадранска Магистрала бр.62, 1000 

Скопје, MK 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

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

жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  

 

(111)  21846  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/506 (220)  07/05/2014 

(181)  07/05/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ȘİRKETİ 

Organize Sanayi Bolgesi 11. Cad. 

ESKISEHIR, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  
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(591)  сите нијанси на кафеава, сите 

нијанси на црвена, црна и бела боја 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити, чоколади, торти, пецива, 

крекери, вафли, тарт (колач)  

 

(111)  21848  (151)  26/05/2015 

(210)  TM  2014/507 (220)  07/05/2014 

(181)  07/05/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Петар Ѓошев 

ул.Кузман Јосифовски - Питу 10, Велес, 

MK 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

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

Скопје 

(540)  

 

ПЕТАР ЗА ПОЈАДОК И 

ПАУЗА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, радио и телвизиски 

реклами  

кл. 38  радио програми (емитување радио 

програми), телевизиски програми 

(емитување телевизиски програми)  

кл. 41  радио и телевизиски програми 

(продукција на радио и телевизиски 

програми)забава со помош на радио, 

звучни записи, организирање на шоу 

програми  

 

(111)  21847  (151)  26/05/2015 

(210)  TM  2014/508 (220)  07/05/2014 

(181)  07/05/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА 

МАКЕДОНИЈА 

ул.8-ма Ударна Бригада бр.31-А, 1000 

Скопје, MK 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

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

Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, портокалова, сина, 

жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производи од нив 

што не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, фотографии, материјали 

за обука и настава, билети, брошури, 

весницим етикети, календари, налепници, 

нотеси, папки, печатени публикации, 

печатени материјали, постери  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, изнајмување рекламен 

простор, рекламен материјал, рекламен 

простор, рекламирање преку радио и 

телевизија  

кл. 41  спортски активности, изнајмување 

спортска опрема, изнајмување стадиони, 

конгреси, конференции, лотарии, 

натпревари (организирање спортски 

натпревари), обезбедување спортска 
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опрема, обука, организирање време на 

спортски натпревари, спортски кампови  

 

(111)  21353  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/509 (220)  08/05/2014 

(181)  08/05/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Робертино Саздов 

ул. Франклин Рузвелт бр.6-29, 1000 

Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

куку леле 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција); спасување на 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, компактни дискови, 

ДВД-а и други дигитални медии за 

снимање; механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, 

регистар каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци, 

компјутери; апарати за гаснење пожар  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(111)  21354  (151)  08/04/2015 

(210)  TM  2014/519 (220)  13/05/2014 

(181)  13/05/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW 

BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

LISTERINE ADVANCED 

WHITE 

 (551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметичко средство за испирање на 

устата што ги побелува забите  

кл. 5  медицинско средство за испирање 

на устата со флуорид за побелување  

кл. 21  конец за чистење заби, држачи на 

конец за чистење заби, патрони за држачи 

на конез ца чистење заби  

 

(111)  21821  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/681 (220)  18/06/2014 

(181)  18/06/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ 

Улуабат Коју бр.16700, Карачабеј Бурса, 

TR 

(740)  ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

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

црна, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  Млеко со вкус на јагода  

 

(111)  21822  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/682 (220)  18/06/2014 

(181)  18/06/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ 

Улуабат Коју бр.16700, Карачабеј Бурса, 

TR 

(740)  ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, бела, портокалова, зелена, 

црвена, црна, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  Млеко со вкус на банана  

 

(111)  22024  (151)  16/06/2015 

(210)  TM  2014/683 (220)  19/06/2014 

(181)  19/06/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство, 

трговија на големо и мало и услуги 

АТОМЕМ Ахмет ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул.Петре Георгиев бр.48/2-20, 1000 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  портокалова, зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

антифриз, закиселена вода за полнење на 

акумулатори, хемиски додатоци на 

моторните горива, хемиски додатоци за 

прочистување на бензинот, раствори 

против пенење на акумулатори, материи 

против тропање на мотори со внатрешно 

согорување, разладувачи за мотори на 

возила, дестилирана вода, течност за 

серво управување, течности за сопирање  

кл. 3  средства за белење и други 

материјали за перење; препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување; шампони, производи за 

постигнување висок сјај (политури); креми 

за полирање; средства за одстранување 

корозија; течности за чистење 

шофершајбна  

кл. 35  канцелариски работи, 

рекламирање, продажба на големо и 

продажба на мало на: хемиски производи 

за индустријата, антифриз, закиселена 

вода за полнење на акумулатори, хемиски 

додатоци на моторните горива, хемиски 

додатоци за прочистување на бензинот, 

раствори против пенење на акумулатори, 

материи против тропање на мотори со 

внатрешно согорување, разладувачи за 

мотори на возила, дестилирана вода, 
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течност за серво управување, течности за 

сопирање; средства за белење и други 

материјали за перење; препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување; шампони, производи за 

постигнување висок сјај (политури); креми 

за полирање; средства за одстранување 

корозија; течности за чистење 

шофершајбна, антикорозивни 

премачкувачи за заштита на шасиите на 

возила  

 

(111)  21477  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/684 (220)  19/06/2014 

(181)  19/06/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  РУЕН-ИНОКС АВТОМОБИЛЕ ДОО 

Кочани 

ул.Тодосија Паунов бр.32, Кочани, MK 

(540)  

 

(591)  сина, плава и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила, апарати за движење по 

земја или вода. 

Оваа класа опфаќа  

-мотори за копнени возила 

-спојки и преносни уеди за копнени возила  

 

(111)  21823  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/687 (220)  24/06/2014 

(181)  24/06/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  BONES GROUP d.o.o. 

Kumodraska 260, 11152 Beograd, RS 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, црвена, бела, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби  

 

(111)  21824  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/699 (220)  25/06/2014 

(181)  25/06/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство, услуги 

и трговија ЈОФАТЕКС ДООЕЛ Штип 

ул.Гоце Делчев бр.46, 2.000 Штип, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

JOFATEKS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи што 

не се опфатени со другите класи, 

прекривки за кревети, прекривки за маси, 

бали штоф, кадифена ткаенина, платно, 

памучни ткаенини, завеси од текстил или 

пластика, фланел, прекривки за мебел од 

текстил, трикотажа, постелнина, постави, 

свила  

кл. 25  облека, палта, костуми, трокотажа, 

дресови, кошули, маици, здолништа, 

фустани, пантолони, униформи, капи  

кл. 35  рекламирање, канцелариски 

работи, продажба на големо и продажба 

на мало на: текстил и текстилни производи 

што не се опфатени со другите класи, 

прекривки за кревети, прекривки за маси, 

бали штоф, кадифена ткаенина, платно, 
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памучни тканини, завеси од текстил или 

пластика, фанел, прекривки за мебел од 

текстил, трикотажа, постелнина, постави, 

свила, облека, палта, костуми, дресови, 

кожули, маици, здолништа, фустани, 

пантолони, униформи, капи  

 

(111)  21825  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/701 (220)  25/06/2014 

(181)  25/06/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп 

ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, црна, жолта, портокалова, 

црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

кл. 35  рекламирање; презентација на 

стоки преку комуникациски медиуми за 

малопродажба  

 

(111)  21826  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/702 (220)  25/06/2014 

(181)  25/06/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ОКТА Рафинерија на нафта 

Акционерско друштво - Скопје 

ул. 1 бр.25, Миладиновци, Илинден, MK 

(740)  ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат 

ул. 'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 45  лични и социјални услуги што ги 

обезбедуваат трети лица за задоволување 

на потребите на поединците  

 

(111)  21827  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/703 (220)  26/06/2014 

(181)  26/06/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  MN PHARMACEUTICALS 

Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan 

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

TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

SITAGEM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  21486  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/704 (220)  26/06/2014 

(181)  26/06/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  MN PHARMACEUTICALS 

Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan 

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

TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

ANKO_L 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  21478  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/705 (220)  26/06/2014 

(181)  26/06/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  MN PHARMACEUTICALS 

Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan 

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

TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

MENEFLOKS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  21479  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/706 (220)  26/06/2014 

(181)  26/06/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  MN PHARMACEUTICALS 

Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan 

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

TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

PREXET 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  21480  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/707 (220)  26/06/2014 

(181)  26/06/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  MN PHARMACEUTICALS 

Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan 

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

TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

EDOLAR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  21828  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/708 (220)  26/06/2014 

(181)  26/06/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  YVES SAINT LAURENT Simplified 

joint-stock company 

7 avenue George V 75008 Paris, FR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

SAINT LAURENT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитации од кожа, 

животински кожи и имитации од 

животински кожи; женски чанти, торби за 

преку рамо, поштарски торби (messenger 

bags), големи торби за пазарување (tote 

bags), патни торби, џебни паричници, 

портмонеа, папки за визит-картички, 

актовки [плитки], актовки, училишни торби, 

ученички торби, торби за плажа, спортски 

торби, торби за појас, торбички за ремен 

за патување, куфери, ковчези [багаж], 

торби за патување, ранци, торби за 

пазарување, ташнички со затворач, 

торбички (кожени торбички) за патување, 

несесери, торбички за козметика кои се 



 

 

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

 

30 Јуни 2015 Гласник Бр. 3/2015  

продаваат празни, торби за костуми за 

патување, кожени прибори за патување 

имено координирани сетови со патни 

торби, кутии за клучеви (кожни); чадори, 

чадори за сонце, бастуни; оглави за 

животни, камшици, сарачки предмети  

 

(111)  21829  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/709 (220)  26/06/2014 

(181)  26/06/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  YVES SAINT LAURENT Simplified 

joint-stock company 

7 avenue George V 75008 Paris, FR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитации од кожа, 

животински кожи и имитации од 

животински кожи; женски чанти, торби за 

преку рамо, поштарски торби (messenger 

bags), големи торби за пазарување (tote 

bags), патни торби, џебни паричници, 

портмонеа, папки за визит-картички, 

актовки [плитки], актовки, училишни торби, 

ученички торби, торби за плажа, спортски 

торби, торби за појас, торбички за ремен 

за патување, куфери, ковчези [багаж], 

торби за патување, ранци, торби за 

пазарување, ташнички со затворач, 

торбички (кожени торбички) за патување, 

несесери, торбички за козметика кои се 

продаваат празни, торби за костуми за 

патување, кожени прибори за патување 

имено координирани сетови со патни 

торби, кутии за клучеви (кожни); чадори, 

чадори за сонце, бастуни; оглави за 

животни, камшици, сарачки предмети  

кл. 25  облека, ремени (облека), ракавици 

(облека), обувки и капи  

 

(111)  21830  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/710 (220)  26/06/2014 

(181)  26/06/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  YVES SAINT LAURENT Simplified 

joint-stock company 

7 avenue George V 75008 Paris, FR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  рамки за очила, очила, очила за 

сонце, затемнети или антирефлектирачки 

очила, заштитни очила, очила; очила за 

опера; лупи; навлаки за очила и садови за 

леќи; оптички апарати и инструменти, леќи 

за корегирање (оптички), стакла за очила, 

леќи, затемнети леќи или филтер леќи, 

заштитни леќи, леќи за зголемување, 

оптички леќи; апарати за снимање, пренос 

и репродукција на податоци, звук или 

слики; телефони, мобилни телефони, 

паметни телефони (Smartphones), видео 

телефони, таблети, ПДА (PDA) лични 

дигитални асистенти и МРЗ плеери; 

додатна опрема за телефони, мобилни 

телефони, паметни телефони 

(Smartphones), видео телефони, таблети, 
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ПДА (PDA) лични дигитални асистенти и 

МПЗ плеери, имено прибор за користење 

на телефони без раце, батерии, корици, 

кутии, фасцикли, полначи, врвки за 

мобилни телефони, зглобни или вратни 

врвки; електронски рачни единици за 

безжичен пренос на податоци и / или 

говорни сигнали, имено батерии, прибор 

за коли; полначи и држачи за полначи, 

пар-слушалки, стеги / држачи за 

зацврстување на каиши, комплети за 

слушалки, адаптери, кутии за адаптери, 

стоечки маси (desk stands), држачи за 

апарати (docking station), компјутерски 

кабли, торби и навлаки за преносни 

компјутери, корици, куќишта за батерии; 

магнетски носачи на податоци, дискови за 

снимање, компакт дискови, ДВД-ја, USB 

флеш драјвови и други дигитални медиуми 

за снимање; опрема за обработка на 

податоци, компјутери; компјутерски 

софтвер; механизми за апарати со жетони 

(автомати); регистар-каси, сметачки 

машини; апарати за ганење пожар; научни 

апарати и инструменти (кои не се за 

медицинска употреба), наутички, 

геодетски, фотографски, 

кинематографски, како и апарати за 

мерење тежина, мерење, сигнализирање, 

проверка (контрола), апарати и 

инструменти за спасување и обучување; 

кутии адаптирани за фотографски и 

кинематографски апарати  

кл. 14  скапоцени метали и нивните 

легури; уметнички дела (од скапоцени 

метали); накит (вклучувајќи и накит за 

облека) од скапоцени метали, од легури и 

обложен со нив, имено прстени, обетки, 

копчиња за манжетни, белегзии, брошови, 

приврзоци, амајлии, синџирчиња и 

синџирчиња за часовници, ѓердани, 

медали, медаљони; полу-скапоцени 

камења и скапоцени камења; хорологиски 

и хронометриски инструменти, часовници, 

ремчиња за часовници и кутии за рачни 

часовници; приврзоци од скапоцени 

метали, од легури или обложени со нив; 

кутии за рачни часовници (презентации) и 

кутии за часовничарство; кутии за накит и 

касети за чување накит  

кл. 18  кожа и имитации од кожа, 

животински кожи и имитации од 

животински кожи; женски чанти, торби за 

преку рамо, поштарски торби (messenger 

bags), големи торби за пазарување (tote 

bags), патни торби, џебни паричници, 

портмонеа, папки за визит-картички, 

актовки [плитки], актовки, училишни торби, 

ученички торби, торби за плажа, спортски 

торби, торби за појас, торбички за ремен 

за патување, куфери, ковчези [багаж], 

торби за патување, ранци, торби за 

пазарување, ташнички со затворач, 

торбички (кожени торбички) за патување, 

несесери, торбички за козметика кои се 

продаваат празни, торби за костуми за 

патување, кожени прибори за патување 

имено координирани сетови со патни 

торби, кутии за клучеви (кожни); чадори, 

чадори за сонце, бастуни; оглави за 

животни, камшици, сарачки предмети  

кл. 25  облека, ремени (облека), ракавици 

(облека), обувки и капи  

 

(111)  21481  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/713 (220)  27/06/2014 

(181)  27/06/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Brother International Europe 

Limited 

Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw 

Manchester M34 5JE, UK 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 
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ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  тонер касети; мастило касети, 

мастила, тонери  

кл. 9  канцелариски машини за употреба 

со компјутери; принтери за употреба со 

компјутери; печатари; мулти-

функционални печатари; тапан за печатач 

и појаси; делови и опрема за 

гореспоменатите стоки; компјутерски 

софтвер  

кл. 16  канцелариски и хартиени 

консумативи за употреба со канцелариски 

машини и печатари; машини за 

канцелариска употреба; делови и опрема 

за гореспоменатите стоки  

кл. 35  изнајмување, лизинг и рентање на 

канцелариски машини и опрема; 

изнајмување, лизинг и рентање на 

печатари; малопродажни услуги поврзани 

со продажба на тонер касети, касети за 

мастило, мастила, тонери, канцелариски 

машини за употреба со компјутери, 

принтери за употреба со компјутери, 

принтери, мултифункционални печатари, 

принтер тапани и појаси, канцелариски 

материјал и хартиени консумативи за 

употреба со канцелариски машини и 

принтери и делови и прибор за сите 

горенаведени стоки  

кл. 36  услуги за финансирање и гаранција  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 39  собирање и прием на стока за 

рециклирање или отстранување; 

собирање на канцелариски машини и 

опрема, принтери и тонер касети за 

рециклирање или отстранување  

кл. 40  рециклирање и отстранување на 

стоки; рециклирање и отстранување на 

канцелариски машини и опрема, принтери 

и тонери и касети за мастило  

кл. 42  софтвер како услуга  

 

(111)  21482  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/715 (220)  30/06/2014 

(181)  30/06/2024 

(450) 30/06/2015 

(300)  302014027448.5  17/03/2014  DE 

(732)  HENKEL AG & Co. KGaA 

Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, DE 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

SOFT&OILS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење; средства за испирање за 

перење алишта и прибор за јадење; 

смекнувачи за ткаенина што се користат 

при перење алишта; штирак за алишта; 

средтва за чистење флеки; препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување; сапуни; есенцијални масла  

 

(111)  21483  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/716 (220)  30/06/2014 

(181)  30/06/2024 

(450) 30/06/2015 

(300)  302014027449.3  21/03/2014  DE 

(732)  HENKEL AG & Co. KGaA 

Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, DE 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  
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(591)  жолта, темно жолта, кафена, сина и 

бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење; средства за испирање за 

перење алишта и прибор за јадење; 

смекнувачи за ткаенина што се користат 

при перење алишта; штирак за алишта; 

средтва за чистење флеки; препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување; сапуни; есенцијални масла  

 

(111)  21629  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/718 (220)  27/06/2014 

(181)  27/06/2024 

(450) 30/06/2015 

(300)  00003048767  27/03/2014  UK 

(732)  Diageo Brands B.V. 

Molenwerf 10-12  1014 BG Amsterdam, NL 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, жолта, зелена, окер и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво); 

виски и виски на база на алкохолни 

пијалоци  

 

(111)  21484  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/719 (220)  27/06/2014 

(181)  27/06/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  SUZUKI MOTOR CORPORATION             

300 Takatsuka-cho, Hamamatsu-shi, 

Shizuoka-ken, JP 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

FRONX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили, мотоцикли, сите 

теренски возила и нивните делови и 

опрема  

 

(111)  21485  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/720 (220)  27/06/2014 

(181)  27/06/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  SUZUKI MOTOR CORPORATION 

300, Takatsuka-cho, Minami-ku, 

Hamamtsu-shi, Shizuoka-ken, JP 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

XBEE 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили, мотоцикли, сите 

теренски возила и нивните делови и 

опрема  

 

(111)  21722  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/728 (220)  01/07/2014 

(181)  01/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

GEARTEX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  масла за подмачкување; нафта и 

нафтени производи  

 

(111)  21721  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/729 (220)  01/07/2014 

(181)  01/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  масла за подмачкување; нафта и 

нафтени производи  

 

(111)  21720  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/730 (220)  01/07/2014 

(181)  01/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

GLYTEX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  флуиди, хидраулични флуиди  

 

(111)  21710  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/731 (220)  01/07/2014 

(181)  01/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

MEROPA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  масла за подмачкување; нафта и 

нафтени производи  

 

(111)  21713  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/732 (220)  01/07/2014 

(181)  01/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 

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

(540)  

 

MOLYTEX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  масла за подмачкување; нафта и 

нафтени производи  

 

(111)  21712  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/733 (220)  01/07/2014 

(181)  01/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

MULTIFAK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  масла за подмачкување; нафта и 

нафтени производи  

 

(111)  21711  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/735 (220)  01/07/2014 

(181)  01/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

OMNIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  адјуванси; адјуванси за употреба со 

земјоделски хемикалии и хербициди; 

адитиви и носачи за употреба со 

лубриканти, масла, мастила, гуми и 

пластика; продолжувачи и омекнувачи за 

гуми и пластика  

кл. 4  масла за подмачкување; масла за 

импрегнирање, масла против прав; нафта 

и нафтени производи  

 

(111)  21714  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/736 (220)  01/07/2014 

(181)  01/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

PINNACLE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  масла за подмачкување; нафта и 

нафтени производи  

 

(111)  21715  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/737 (220)  01/07/2014 

(181)  01/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

STARPLEX 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 4  масла за подмачкување; нафта и 

нафтени производи  

 

(111)  21716  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/738 (220)  01/07/2014 

(181)  01/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

TECHRON 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  адитиви за горива, чистачи за 

горива, систем на гориво и мотори  

кл. 4  горива, бензин и нафтени производи  

 

(111)  21717  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/739 (220)  01/07/2014 

(181)  01/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

TECHRON WORKS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  адитиви за горива, чистачи за 

горива, систем на гориво и мотори  

кл. 4  горива, бензин и нафтени производи  

 

(111)  21718  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/740 (220)  01/07/2014 

(181)  01/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

TEXAMATIC 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  флуиди; флуиди за менувачи: 

флуиди за автоматски менувачи  

 

(111)  21719  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/741 (220)  01/07/2014 

(181)  01/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

TEXTRAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  флуиди; хидраулични флуиди; 

флуиди за менувачи, флуиди за 

автоматски менувачи  

кл. 4  масла за подмачкување; нафта и 

нафтени производи  

 

(111)  21723  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/745 (220)  04/07/2014 

(181)  04/07/2024 
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(450) 30/06/2015 

(732)  SHARP KABUSHIKI KAISHA also 

trading as SHARP CORPORATION, a 

corporation organized and existing under 

the laws of Japan, Manufactures and 

Merchants of 

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-

8522, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  електрични рамни пегли; електрични 

пегли на пареа; виткач за коса (фигаро); 

пегли за виткање на коса; направи за 

исправување на коса; направи за 

обликување на коса  

 

(111)  21450  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/746 (220)  04/07/2014 

(181)  04/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  1A Pharma GmbH 

Keltenring 1-3 82041 Oberhaching, DE 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

1 A PHARMA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, ветеринарни и 

санитарни препарати; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување  

 

(111)  21652  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/748 (220)  04/07/2014 

(181)  04/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги СИЛОТЕР ДОО 

Струмица 

ул.Илинденска 16, Струмица, MK 

(540)  

 

(591)  црна, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката и фотографиите, како и за 

земјоделството, градинарството и 

шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

ѓубриња; смеси за гаснење пожар; 

производи за калење и заварување; 

хемиски материи за конзервирање 

прехранбени производи; материи за 

штавење; лепливи материи што се 

користат во индустријата  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; 

асфалт, катран и битумен, неметални 

преосни конструкции; споменици што не се 

од метал  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 
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услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  21630  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/753 (220)  07/07/2014 

(181)  07/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ЛИОН ДОО  

ул. Ленинова бр. 1, 2200 Св. Николе, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

SWEET COOKIES & DREAMS 

(591)  бела, сина, златно-жолта 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чајни колачиња, колачиња со 

чоколадни додатоци, бисквити, производи 

од тесто и слатки  

 

(111)  21631  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/754 (220)  08/07/2014 

(181)  08/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ЛИОН ДОО  

ул. "Ленинова" бр. 1, 2200 Св. Николе, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

LEONA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, леб, производи ос 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење, сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии), мирудии; 

мраз  

кл. 35  огалсување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи и увоз-извоз со кондиторски 

производи  

 

(111)  21632  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/755 (220)  08/07/2014 

(181)  08/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ЛИОН ДОО  

ул. "Ленинова" бр. 1, 2200 Св. Николе, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

BINGO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, леб, производи ос 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење, сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии), мирудии; 

мраз  

кл. 35  огалсување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи и увоз-извоз со кондиторски 

производи  

 

(111)  21648  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/757 (220)  08/07/2014 

(181)  08/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ЛИОН ДОО  
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ул. Ленинова бр. 1, 2200 Св. Николе, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење, сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи и увоз-извоз со кондиторски 

производи  

 

(111)  21649  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/758 (220)  08/07/2014 

(181)  08/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ЛИОН ДОО  

ул. "Ленинова" бр. 1, 2200 Св. Николе, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

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

зелена, портокалова, виолетова, сива, 

светло и темно кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  крем за мачкање од какао и ванила  

 

(111)  21650  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/759 (220)  08/07/2014 

(181)  08/07/2024 

(450) 30/06/2015 

   

(732)  ЛИОН ДОО  

ул. "Ленинова" бр. 1, 2200 Св. Николе, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

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

темно кафена, црвена, сина, зелена, 

жолта, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чајни колачи покриени со чоколадо  

 

(111)  21651  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/760 (220)  08/07/2014 

(181)  08/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ЛИОН ДОО  

ул. "Ленинова" бр. 1, 2200 Св. Николе, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколади, производи од чоколадо и 

какао  

 

(111)  22022  (151)  12/06/2015 

(210)  TM  2014/775 (220)  10/07/2014 

(181)  10/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Трговско друштво на големо и 

мало МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО 

експорт-импорт Скопје 

ул.Камник бб, MK 

(540)  

 

TEN BARRELS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(111)  21617  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2014/801 (220)  18/07/2014 

(181)  18/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, 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)  

 

SYMFORIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  имуносупресант кај пациенти по 

трансплатација на цврст орган и во случај 

на акутно отфрлање на трансплантант  

 

(111)  21939  (151)  15/06/2015 

(210)  TM  2014/803 (220)  18/07/2014 

(181)  18/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Приватна високо образовна 

установа меѓународен славјански 

универзитет ГАВРИЛО РОМАНОВИЧ 

ДЕРЖАВИН 

ул.Маршал Тито бр.77, Свети Николе, 

MK 

(540)  

 

(591)  бела, црвена и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги (високо 

образование)  

 

(111)  21938  (151)  15/06/2015 

(210)  TM  2014/804 (220)  18/07/2014 

(181)  18/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство 

трговија и услуги МИКИ ДООЕЛ Свети 

Николе 

ул.Маршал Тито бр.77-Подружница 

Ресторан МОСКВА Свети Николе, MK 

(540)  
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(591)  бела, црвена и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за обезбедување на храна и 

пијалоци  

 

(111)  21941  (151)  15/06/2015 

(210)  TM  2014/805 (220)  18/07/2014 

(181)  18/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство 

трговија и услуги МИКИ ДООЕЛ Свети 

Николе 

ул.Маршал Тито бр.77 - Подружница 

МЛЕКАРА Свети Николе, MK 

(540)  

 

(591)  бела и плава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  производи од млеко  

 

(111)  21695  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2014/807 (220)  18/07/2014 

(181)  18/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  VITRINOR VITRIFICADOS DEL 

NORTE, S.A.L. 

Barrio de Rioseco, S/N 39788 Guriezo 

(CANTABRIA), ES 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  прибор и садови за домаќинство и 

кујна  

 

(111)  21495  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/808 (220)  21/07/2014 

(181)  21/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 

Organize Sanayi Bolgesi 11. Cad. 

ESKISEHIR, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

ETI BUMBO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити, чоколадо, торти, крекери, 

наполитанки, тарт (колач), сладолед, мраз 

за јадење  
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(111)  21507  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2014/809 (220)  21/07/2014 

(181)  21/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ЛИОН ДОО  

ул. Ленинова бр. 1, 2200 Св. Николе, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

 

(591)  бела, црвена 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  крем за мачкање од какао и ванила  

 

(111)  21618  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2014/814 (220)  22/07/2014 

(181)  22/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  FGX International Inc. 

500 George Washington Highway 

Smithfield, Rhode Island 02917, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

MAGNIVISION 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  работи што се носат на очите, 

вклучувајќи очила, наочари, наочари за 

читање, наочари за сонце, контактни леќи, 

леќи за наочари, рамки за наочари и 

додатоци поврзани со истите  

 

(111)  21619  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2014/815 (220)  22/07/2014 

(181)  22/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  FGX International Inc. 

500 George Washington Highway 

Smithfield, Rhode Island 02917, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

FOSTER GRANT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  работи што се носат на очите, 

вклучувајќи очила, наочари, наочари за 

читање, наочари за сонце, контактни леќи, 

леќи за наочари, рамки за наочари и 

додатоци поврзани со истите  

 

(111)  21616  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2014/816 (220)  23/07/2014 

(181)  23/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 

#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 

Seoul, KR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 12  автомобилски гуми; гуми за 

велосипеди; надворешни гуми за 

пневматски пумпи; капаци за гуми; гуми за 

мотоцикли; лепливи гумени парчиња за 

поправкана внатрешни гуми; внатрешни 

гуми за велосипеди; внатрешни гуми за 

мотоцикли; внатрешни гуми за пневматски 

гуми; внатрешни гуми за тркала за возила; 

внатрешни гуми за гуми за возила; мрежи 

за багаж на возила; пневматски гуми; 

опрема за поправки на внатрешни цевки; 

бандажи за тркала за возила; покривки на 

седла за велосипеди; покривки на седлаза 

мотоцикли; сигурносни појаси за седишта 

за возила; сопирачки сегменти за возила; 

амортизери за возила; носачи за скии за 

автомобили; шилци за тркала; столпчиња 

за гуми; гуми за тркала за возила; гуми, 

цврсти за тркала за возила; педали за 

вулканизирани гуми; педали за возила 

(ролерни појаси); педали за возила 

(трактори); тубелес гуми за велосипеди; 

тубелес гуми за велосипеди; тубелес гуми 

за моторцикли; вентили за гуми за возила; 

гуми за тркала за возила  

 

(111)  21615  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2014/817 (220)  23/07/2014 

(181)  23/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Hankook Tire Co., Ltd. 

133,Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangam-

gu, Seoul  135-723, KR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобилски гуми; гуми за 

велосипеди; надворешни гуми за 

пневматски пумпи; капаци за гуми; гуми за 

мотоцикли; лепливи гумени парчиња за 

поправкана внатрешни гуми; внатрешни 

гуми за велосипеди; внатрешни гуми за 

мотоцикли; внатрешни гуми за пневматски 

гуми; внатрешни гуми за тркала за возила; 

внатрешни гуми за гуми за возила; мрежи 

за багаж на возила; пневматски гуми; 

опрема за поправки на внатрешни цевки; 

бандажи за тркала за возила; покривки на 

седла за велосипеди; покривки на седлаза 

мотоцикли; сигурносни појаси за седишта 

за возила; сопирачки сегменти за возила; 

амортизери за возила; носачи за скии за 

автомобили; шилци за тркала; столпчиња 

за гуми; гуми за тркала за возила; гуми, 

цврсти за тркала за возила; педали за 

вулканизирани гуми; педали за возила 

(ролерни појаси); педали за возила 

(трактори); тубелес гуми за велосипеди; 

тубелес гуми за велосипеди; тубелес гуми 

за моторцикли; вентили за гуми за возила; 

гуми за тркала за возила  

 

(111)  21609  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2014/818 (220)  24/07/2014 

(181)  24/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство и 

трговија Пелистерка АД Скопје 

Бул.Кочо Рацин бр.97, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална и сода вода; вода за 

пиење (пијалаци), газирана вода  

 

(111)  21942  (151)  15/06/2015 

(210)  TM  2014/819 (220)  24/07/2014 

(181)  24/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Џеладин Кан Шереф 

ул.Никола Малешевски зг.24/3/5, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  с.зелена, т.зелена, кафеава, црна, 

бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  органско ѓубриво  

кл. 35  продажба на големо и мало на 

органско ѓубриво  

 

(111)  21923  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/820 (220)  24/07/2014 

(181)  24/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги и образование 

МЕЃУНАРОДЕН ЦЕНТАР ЗА 

СЛАВЈАНСКА ПРОСВЕТА увоз-извоз 

ДООЕЛ  Свети Николе 

ул.Карпошева бр.76, Свети Николе, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги  

 

(111)  21940  (151)  15/06/2015 

(210)  TM  2014/821 (220)  24/07/2014 

(181)  24/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство 

трговија и услуги МИКИ ДООЕЛ Свети 

Николе 

ул.Маршал Тито бр.77 - Подружница 

МЛЕКАРА Свети Николе, MK 

(540)  

 

(591)  зелена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  производи од млеко  

 

(111)  21915  (151)  09/06/2015 
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(210)  TM  2014/822 (220)  24/07/2014 

(181)  24/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - 

Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  темна и светла сина, бела, крем, 

жолта, окер, портокалова, темна и светла 

зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  гриз  

 

(111)  21916  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/823 (220)  24/07/2014 

(181)  24/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - 

Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  жолта, бела, темна и светла зелена, 

кафеава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  палента  

 

(111)  21927  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/826 (220)  25/07/2014 

(181)  25/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  GR. SARANTIS ANONYMI 

VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA 

KALLYNTIKON ENDIMATION OIKIAKON & 

PHARMAKEFTIKON EIDON 

AMAROUSIOU HALANDRIOU 26, 

MAROUSSI 151 25 , ATHENS, GR 

(740)  ЈЕЛА БОШКОВИЌ ОГЊАНОСКА, 

АДВОКАТ 

Ул. Маршал Тито бр.53/1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  темно зелена, светло зелена, темно 

сива и тиркизна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување; сапуни; 
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парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите  

 

(111)  21937  (151)  15/06/2015 

(210)  TM  2014/827 (220)  25/07/2014 

(181)  25/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Onur Tokoglu 

Camlik Evleri Sitesi no 24 

Zekeriyakoy/Sariyer/Istanbul 34450, TR 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ 

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, 

локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 

GARDEMODA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстл и текстилни производи кои 

не се опфатени со другите класи; покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 26  тантела и везови, панделки и 

гајтани; петлици, закачки и окца, топуски и 

игли; вештачко цвеќе  

 

(111)  21920  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/829 (220)  29/07/2014 

(181)  29/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - 

Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

NAZOPASS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  капки и спреј за нос  

 

(111)  21917  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/830 (220)  29/07/2014 

(181)  29/07/2024 

(450) 30/06/2015 

732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

НАЗОПАС 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  капки и спреј за нос  

 

(111)  21922  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/831 (220)  29/07/2014 

(181)  29/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Стојчески Горан 

ул. 101ва бб - с. Вратница, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

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

сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; компјутерски бази 

на податоци (собирање и систематизација 

на информации во компјутерски бази на 

податоци)  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено пренос 
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на податоци; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа  

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; адаптација, 

локализација, созадавање на упатства и 

дистрибуција на слободен софтвер, 

изработка на веб сајтови и веб апликации; 

работа на електронски информациски 

мрежи; консалтинг услуги и услуги на 

дизајн во областа на информативни 

технологии, компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на 

податоци; хостирање (хостинг), 

складирање и одржување на web сајтови, 

web центри, електронска пошта, 

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 на информации во областа 

на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на 

податоци.  

 

(111)  21921  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/832 (220)  29/07/2014 

(181)  29/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Стојчески Горан 

ул. 101ва бб - с. Вратница, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

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

зелена и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; промоција 

/продажба за трети лица/, поддршка при 

оп-Нпе продажба за трети лица, 

огласување по пат на електронска 

наредба; спојување, за доброто на 

другите, на различни стоки, овозможувајќи 

им на корисниците полесно да ги видат и 

купат тие стоки; барање спонзорства, 

бизнис (помош во водењето биснис), 

бизнис информации, бизнис испитување, 

бизнис истражување, бизнис 

консултирање (професионално бизнис 

консултирање), бизнис проценки; 

компјутерски бази на податоци 

(систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци); 

компјутерски бази на податоци (собирање 

информации во компјутерски бази на 

податоци), компјутерско рекламирање 

преку интернет, комуникациски медиуми 

(презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми), за 

малопродажба, консултирање 

(професионално бизнис консултирање), 

маркетинг истражување, маркетинг студии, 

маркетинг решенија (производ, цена, 

место, промо), надворешно рекпамирање, 

односи со јавноста, организирање бизнис 

настани за комерцијални и рекламни цели, 

организирање трговски саеми за 
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комерцијални и рекламни цели, 

пребарување податоци во компјутерски 

датотеки за трети лица  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено пренос 

на податоци, обезбедување вести и 

информации по пат на глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

мултикориснички интеракгивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитирање на сите видови аудио и видео 

програми по пат на глобална 

комуникациска мрежа, видео и 

мултимедиа; обезбедување услуги на 

скпадирање на електронски податоци за 

трети лица; обезбедување мрежен 

пристап со цел размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на 

интернет сообраќајот; услуги на 

електронски пораки  

 

(111)  21926  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/835 (220)  30/07/2014 

(181)  30/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ФК ШКЕНДИЈА АД Тетово 

ул.Благоја Тоска бр.1, Тетово, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела и жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека обувки и капи  

кл. 28  игри и играчки, производи за 

гимнастика и спорт  

кл. 41  образовни услуги; забава, спортски 

и културни активности  

 

(111)  21611  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2014/836 (220)  30/07/2014 

(181)  30/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирил 

Тодороски 

ул.Круме Волнароски бр.10, 7500 

Прилеп, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, црвена, темно и светло 

кафена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе  

 

(111)  21610  (151)  14/05/2015 

(210)  TM  2014/837 (220)  30/07/2014 

(181)  30/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирил 

Тодороски 

ул.Круме Волнароски бр.10, 7500 

Прилеп, MK 
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(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

 

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

жолта, светло и темно кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе  

 

(111)  21493  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/838 (220)  31/07/2014 

(181)  31/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки, 

бисквити, бисквити петит-бер, мелени 

бисквити, вафли, колачиња, колачиња со 

чоколадно полнење, тортички - мафини, 

кекси, какао, прехранбени производи кои 

содржат какао како главна состојка, 

тортички со крем, чоколаден крем, 

слаткарски производи  

 

(111)  21494  (151)  11/05/2015 

(210)  TM  2014/839 (220)  31/07/2014 

(181)  31/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

PREMIER 

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

црвена, црна 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  вафли, наполитанки со крем од 

какао и млеко  

 

(111)  21694  (151)  08/06/2015 

(210)  TM  2014/840 (220)  31/07/2014 

(181)  31/07/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Ch. Thomopoulos Distillery S.A. 

also trading as Sans Rival S.A. 

6 Andrea Metaxa Street, Kifisia, Attiki, GR 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  
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(591)  жолта, црвена, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вина, алкохолни пијалоци ос 

исклучок на пиво, ликери  

 

(111)  21487  (151)  22/04/2015 

(210)  TM  2014/880 (220)  19/08/2014 

(181)  19/08/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Друштво за фармацевтско 

хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

НЕУРОВИТ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  21895  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/1002 (220)  19/09/2014 

(181)  19/09/2024 

(450) 30/06/2015 

(300)  86/227,703   20/03/2014  US 

(732)  Monster Energy Company, a 

Delaware corporation 

1 Monster way Corona, California 92879, 

US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

RIPPER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци во исхраната во течна 

форма  

кл. 32  безалкохолни пијалоци  

 

(111)  21831  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/1005 (220)  22/09/2014 

(181)  22/09/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Deva Holding A.S. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. 

No. 1 34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

FUROMID 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  21832  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/1006 (220)  22/09/2014 

(181)  22/09/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  NEXEN TIRE CORPORATION 

355, Chungryeol-ro, Yangsan-si, 

Gyeongsangnam-do, KR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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WINGUARD SNOW'G 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми, внатрешни цевки и клапни за 

кал за возила  

 

(111)  21833  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/1014 (220)  25/09/2014 

(181)  25/09/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, Massachusetts 

02127, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

COMPLETE DEFENSE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за бричење, имено, креми 

за бричење, гелови за бричење, лосиони 

за бричење, и пена за бричење  

 

(111)  21834  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/1015 (220)  25/09/2014 

(181)  25/09/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Kabushiki Kaisha Miyake Design 

Jimusho (also trading as Miyake Design 

Studio) 

1-23 Ohyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo, JP 

(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. 3  сапуни и детергенти; пасти за заби; 

пудри за шминкање; тоалетна  вода; 

козметички креми; боја за образи; 

козметички руж; козметички производи за 

нега на коса; течни парфеми; парфеми; 

козметички креми за чистење; студени 

креми; козметички лосиони; козметички 

производи за кожа; козметички производи 

за капење; лосиони за коса; козметички 

производи за очи; козметички производи 

за веѓи; талк пудри за тоалетна употреба; 

депилатори; козметички дезодоранси за 

тело; парфимерија; мириси и миризливи 

стапчиња; абразивна хартија; абразивен 

материјал, абразивен песок; вештачки 

камен за пети; хартија за полирање; 

материјал за полирање; вештачки нокти; 

вештачки трепки  

 

(111)  21835  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/1016 (220)  25/09/2014 

(181)  25/09/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Kabushiki Kaisha Miyake Design 

Jimusho (also trading as Miyake Design 

Studio) 

1-23 Ohyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo, JP 

(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 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни и детергенти; пасти за заби; 

пудри за шминкање; тоалетна  вода; 

козметички креми; боја за образи; 

козметички руж; козметички производи за 

нега на коса; течни парфеми; парфеми; 

козметички креми за чистење; студени 

креми; козметички лосиони; козметички 

производи за кожа; козметички производи 

за капење; лосиони за коса; козметички 

производи за очи; козметички производи 

за веѓи; талк пудри за тоалетна употреба; 

депилатори; козметички дезодоранси за 

тело; парфимерија; мириси и миризливи 

стапчиња; абразивна хартија; абразивен 

материјал, абразивен песок; вештачки 

камен за пети; хартија за полирање; 

материјал за полирање; вештачки нокти; 

вештачки трепки  

 

(111)  21836  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/1017 (220)  25/09/2014 

(181)  25/09/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Kabushiki Kaisha Miyake Design 

Jimusho (also trading as Miyake Design 

Studio) 

1-23 Ohyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo, JP 

(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. 3  сапуни и детергенти; пасти за заби; 

пудри за шминкање; тоалетна  вода; 

козметички креми; боја за образи; 

козметички руж; козметички производи за 

нега на коса; течни парфеми; парфеми; 

козметички креми за чистење; студени 

креми; козметички лосиони; козметички 

производи за  кожа; козметички производи 

за капење; лосиони за коса; козметички 

производи за очи; козметички производи 

за веѓи; талк пудри за тоалетна употреба; 

депилатори; козметички дезодоранси за 

тело; парфимерија; мириси и миризливи 

стапчиња; абразивна хартија; абразивен 

материјал, абразивен песок; вештачки 

камен за пети; хартија за полирање; 

материјал за полирање; вештачки нокти; 

вештачки трепки  

 

(111)  22044  (151)  16/06/2015 

(210)  TM  2014/1018 (220)  25/09/2014 

(181)  25/09/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  SANOVEL ILAC SANAYI VE 

TICARET A.S. 

Istinye Mah., Balabandere Cad. No: 14, 

34460 Sarıyer/Istanbul, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

sefsidal-sanovel 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се прилагодени за 

употреба во медицина и ветеринарство, 

храна за бебиња; диететски додатоци за 

луѓе и животни; фластери, материјали за 
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завои; материјали за пломбирање заби, 

забарски восок; средствa за дезинфекција; 

препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(111)  22045  (151)  16/06/2015 

(210)  TM  2014/1019 (220)  25/09/2014 

(181)  25/09/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  SANOVEL ILAC SANAYI VE 

TICARET A.S. 

Istinye Mah., Balabandere Cad. No: 14, 

34460 Sarıyer/Istanbul, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

matofin-sanovel 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се прилагодени за 

употреба во медицина и ветеринарство, 

храна за бебиња; диететски додатоци за 

луѓе и животни; фластери, материјали за 

завои; материјали за пломбирање заби, 

забарски восок; средства за дезинфекција; 

препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(111)  22046  (151)  16/06/2015 

(210)  TM  2014/1020 (220)  25/09/2014 

(181)  25/09/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  SANOVEL ILAC SANAYI VE 

TICARET A.S. 

Istinye Mah., Balabandere Cad. No: 14, 

34460 Sarıyer/Istanbul, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

medovir-sanovel 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се прилагодени за 

употреба во медицина и ветеринарство, 

храна за бебиња; диететски додатоци за 

луѓе и животни; фластери, материјали за 

завои; материјали за пломбирање заби, 

забарски восок; средства за дезинфекција; 

препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(111)  22047  (151)  16/06/2015 

(210)  TM  2014/1021 (220)  25/09/2014 

(181)  25/09/2024 

(450) 30/06/2015 

 (732)  SANOVEL ILAC SANAYI VE 

TICARET A.S. 

Istinye Mah., Balabandere Cad. No: 14, 

34460 Sarıyer/Istanbul, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

pidrex-sanovel 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се прилагодени за 
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употреба во медицина и ветеринарство, 

храна за бебиња; диететски додатоци за 

луѓе и животни; фластери, материјали за 

завои; материјали за пломбирање заби, 

забарски восок; средства за дезинфекција; 

препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(111)  22048  (151)  16/06/2015 

(210)  TM  2014/1022 (220)  25/09/2014 

(181)  25/09/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  SANOVEL ILAC SANAYI VE 

TICARET A.S. 

Istinye Mah., Balabandere Cad. No: 14, 

34460 Sarıyer/Istanbul, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

myrey-sanovel 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се прилагодени за 

употреба во медицина и ветеринарство, 

храна за бебиња; диететски додатоци за 

луѓе и животни; фластери, материјали за 

завои; материјали за пломбирање заби, 

забарски восок; средства за дезинфекција; 

препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(111)  21837  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/1025 (220)  26/09/2014 

(181)  26/09/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Manufacture et fabrique de montres 

et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle 

S.A. 

Rue du Jardin 3, 2400 Le Locle, CH 

(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)  бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  благородни метали и нивните 

легури и производи изработени од нив или 

преслечени со нив, кои не се опфатени со 

другите класи; накит, скапоцени камења; 

часовници и хронометриски инструменти  

 

(111)  21838  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/1026 (220)  26/09/2014 

(181)  26/09/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  ЈОСИБА-ПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје 

ул.Костурска бб, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 9  облека за заштита од несреќни 

случаи, радијација и оган, облека за 

заштита од оган, облека од азбест за 

заштита од пожар, заштитни маски, 

заштитни маски за лице, работнички 

заштитни маски за лице, заштитни појаси 

што не се за седишта на автомобили или 

спортска опрема, заштитни ракавици за 

несреќни случаи, заштитни чевли, обувки 

за заштита од несреќни случаи, радијација 

и оган, заштитни уреди за лична употреба 

против незгоди, заштитни церади, 

заштитни ткаенини, заштитни шлемови, 

заштитници за заби, заштитници од 

искрење, штитнци за раце, штитници за 

нозе, заштитни очила, очила против 

заслепување, појаси (заштитни појаси) што 

не се за седишта на автомобили или 

спортска опрема, сигурносни спојници, 

штитници од азбест за пожарникари, 

штитници од нагло зголемување на 

волтажа, штитници против ослепување, 

шлемови (заштитни шлемови), заштитни 

капи, заштитни антифони и тампони за 

уши, заштитни респираторни маски, 

филтри за респиратотни маски  

кл. 25  облека, обувки и капи, водоотпорна 

облека, горна облека (наметки), готова 

облека (конфекциска облека), додатоци 

против лизгање на обувки, горни делови 

на обувки, долги палта, ѓонови за обувки, 

елеци, заштитни јаки, јакни (облека), 

комбинезони (облека), кошули, спојници за 

кошули, кратки чорапи, маици, маици со 

кратки ракави, метални додатоци за чевли 

и чизми, обувки (ленти за обувки) што се 

зашиваат меѓу горниот и долниот дел за 

зацврстување, палта, панталони, појаси, 

полнети јакни (облека), прерамки за 

облека (трегери), престилки (облека), 

работнички комбинезони, ракавици 

(облека), ракавици без прсти, ремени 

(облека), ремени за пантолони, униформи, 

хеланки, џемпери, чорапи, штитници за 

сонце, штитници за уши од студ, штитници 

од пот  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи, производство, услуги при увоз-

извоз и продажба на големо и мало со: 

Облека за заштита од несреќни случаи, 

радијација и оган, облека за заштита од 

оган, облека од азбест за заштита од 

пожар, заштитни маски, заштитни маски за 

лице, работнички заштитни маски за лице, 

заштитни појаси што не се за седишта на 

автомобили или спортска опрема, 

заштитни ракавици за несреќни случаи, 

заштитни чевли, обувки за заштита од 

несреќни случаи, радијација и оган, 

заштитни уреди за лична употреба против 

незгоди, заштитни церади, заштитни 

ткаенини, заштитни шлемови, заштитници 

за заби, заштитници од искрење, штитнци 

за раце, штитници за нозе, заштитни 

очила, очила против заслепување, појаси 

(заштитни појаси) што не се за седишта на 

автомобили или спортска опрема, 

сигурносни спојници, штитници од азбест 

за пожарникари, штитници од нагло 

зголемување на волтажа, штитници против 

ослепување, шлемови (заштитни 

шлемови), заштитни капи, заштитни 

антифони и тампони за уши, заштитни 

респираторни маски, филтри за 

респиратотни маски, облека, обувки и 

капи, водоотпорна облека, , горна облека 

(наметки), готова облека (конфекциска 

облека), додатоци против лизгање на 

обувки, горни делови на обувки, долги 

палта, ѓонови за обувки, елеци, заштитни 

јаки, јакни (облека), комбинезони (облека), 

кошули, спојници за кошули, кратки 

чорапи, маици, маици со кратки ракави, 

метални додатоци за чевли и чизми, 

обувки (ленти за обувки) што се зашиваат 
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меѓу горниот и долниот дел за 

зацврстување, палта, панталони, појаси, 

полнети јакни (облека), прерамки за 

облека (трегери), престилки (облека), 

работнички комбинезони, ракавици 

(облека), ракавици без прсти; ремени 

(облека) , ремени за панталони , 

униформи, хеланки, џемпери, чорапи, 

штитници за сонце, штитници за уши од 

студ, штитници од пот  

 

(111)  21839  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/1027 (220)  29/09/2014 

(181)  29/09/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Wrangler Apparel Corp. (Delaware 

corporation) 

3411 Silverside Road Wilmington, 

Delaware 19810, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

WRANGLER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  ранци направени од тексас или 

најлон или кожа или имитација на кожа: 

торби за на рамо направени од тексас или 

најлон или кожа или имитација на кожа: 

рачни торби направени од тексас или 

најлон или кожа или имитација на кожа; 

торби за носење направени од тексас или 

најлон или кожа или имитација на кожа; 

чанти нанравени од тексас или најлон или 

кожа или имитација на кожа; паричници 

направени од тексас или најлон или кожа 

или имитација на кожа; торбички за 

монети направени од тексас или најлон 

или кожа или имитација на кожа; 

привезоци за клучеви направени од тексас 

или најлон или кожа или имитација на 

кожа; држачи за картички направени од 

тексас или најлон или кожа или имитација 

на кожа; козметички торбички направени 

од тексас или најлон или кожа или 

имитација на кожа; торбички за тоалетен 

прибор (кои се продаваат празни) 

направени од тексас или најлон или кожа 

или имитација на кожа; торби за патување 

направени од тексас или најлон или кожа 

или имитација на кожа; куфери за 

патување направени од тексас или најлон 

или кожа или имитација на кожа; сандаци 

направени од тексас или најлон или кожа 

или имитација на кожа; каиши изработени 

од кожа или имитација на кожа; трегери 

направени од кожа или имитација на кожа; 

полу-обработена или необработена кожа; 

ремени; животински кожи; чадори; 

бастуни; багаж; коњска запрега и седла  

 

(111)  21840  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/1028 (220)  29/09/2014 

(181)  29/09/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591)  црвена, бела, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за орална нега, имено, 

препарати за нега на забите и особено 

паста за заби и препарати за испирање на 

устата; освежувачи на здивот, дентални 
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гелови, плакначи за уста, дентални пени, 

препарати за белење на забите, 

препарати за полирање на забите, 

препарати и акцелератори за белење на 

забите, препарати за отстранување 

козметички дамки на забите, не за 

медицински намени   

кл. 21  четки за заби, чепкалки за заби, 

конец за чистење на забите  

 

(111)  21841  (151)  26/05/2015 

(210)  TM  2014/1029 (220)  29/09/2014 

(181)  29/09/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Corporation 

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

US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ 

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, 

локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, црна, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби  

 

(111)  21842  (151)  09/06/2015 

(210)  TM  2014/1034 (220)  30/09/2014 

(181)  30/09/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Љупчо Јовановски 

ул.Ката Поцкова бр.94 - 29, 2400 

Струмица, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

 

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

темно зелена, темно и светло жолта и 

црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и лечни производи - јогурт и 

кисело млеко  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управувње со работи, услуги при 

продажба на големо и мало и увоз и извоз 

на: млеко и млечни производи  - јогурт и 

кисело млеко  

 

(111)  22049  (151)  16/06/2015 

(210)  TM  2014/1035 (220)  30/09/2014 

(181)  30/09/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  Љупчо Јовановски 

ул.Ката Поцкова бр.94 - 29, 2400 

Струмица, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

 

JOPLUS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и лечни производи - јогурт и 

кисело млеко  
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кл. 35  огласување, водење на работење, 

управувње со работи, услуги при 

продажба на големо и мало и увоз и извоз 

на: млеко и млечни производи  - јогурт и 

кисело млеко  

 

(111)  22050  (151)  16/06/2015 

(210)  TM  2014/1037 (220)  01/10/2014 

(181)  01/10/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

KRSLA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци, вино, ракија  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци, винарии, ресторани  

 

(111)  22051  (151)  16/06/2015 

(210)  TM  2014/1038 (220)  01/10/2014 

(181)  01/10/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

ALEKSANDAR PARK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци, привремено сместување, 

хотели, ресторани, кафетерии, спа и 

велнес центри  

 

(111)  22052  (151)  16/06/2015 

(210)  TM  2014/1039 (220)  01/10/2014 

(181)  01/10/2024 

(450) 30/06/2015 

(732)  МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

ZA SEKOJ DEN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

промовирање на продажбата; групирање 

во корист на други, на различни 

производи, овозможувањепотрошувачите 

соодветни да ги гледаат и купуваат овие 

стоки, преку каталози или електронски 

медиуми; услуги при увоз-извоз и 

производство и продажба на големо и 

мало со: конзервирано, смрзнато, сушено 

и ваено овошје и зеленчук; јаткасто 

овошје, желеа, џемови, компоти, 

диебетски и диететски производи, 

Житарици, житарици за доручек, мусли, 

пченкарни снегулки, колачи од ориз, 

десертни  барови, брашно и производи од 

жито, производи од тесто и слатки, 

бисквити  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ 

 
(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) 
(111) регистарски броj 
 
(510) (111) 

1 21364 

1 21365 

1 21366 

1 21367 

1 21413 

1 21437 

1 21440 

1 21538 

1 21652 

1 21657 

1 21711 

1 21716 

1 21717 

1 21718 

1 21719 

1 21720 

1 21733 

1 21805 

1 21875 

1 21942 

1 21947 

1 21961 

1 21962 

1 21963 

1 21981 

1 22024 

2 21481 

2 21733 

2 21736 

2 21737 

2 21986 

3 21354 

3 21372 

3 21390 

3 21391 

3 21397 

3 21429 

3 21482 

3 21483 

3 21492 

3 21518 

3 21522 

3 21532 

3 21534 

3 21540 

3 21569 

3 21613 

3 21614 

3 21621 

3 21633 

3 21656 

3 21657 

3 21669 

3 21673 

3 21674 

3 21691 

3 21733 

3 21740 

3 21741 

3 21763 

3 21766 

3 21767 

3 21768 

3 21769 

3 21794 

3 21808 

3 21812 

3 21814 

3 21823 

3 21833 

3 21834 

3 21835 

3 21836 

3 21840 

3 21841 

3 21906 

3 21927 

3 21928 

3 21944 

3 21957 

3 21961 

3 21962 

3 21974 

3 21988 

3 21989 

3 21990 

3 21991 

3 21995 

3 21996 

3 21998 

3 22001 

3 22002 

3 22003 

3 22004 

3 22005 

3 22006 

3 22007 

3 22008 

3 22011 

3 22015 

3 22024 

3 22025 

4 21521 

4 21702 

4 21710 

4 21711 

4 21712 

4 21713 

4 21714 

4 21715 

4 21716 

4 21717 

4 21719 

4 21721 

4 21722 

4 21733 

4 21783 

4 21785 

4 21963 

5 21346 

5 21347 

5 21354 

5 21358 
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5 21359 

5 21360 

5 21364 

5 21365 

5 21366 

5 21367 

5 21368 

5 21369 

5 21372 

5 21374 

5 21378 

5 21380 

5 21396 

5 21397 

5 21403 

5 21407 

5 21412 

5 21416 

5 21418 

5 21419 

5 21421 

5 21422 

5 21423 

5 21450 

5 21454 

5 21455 

5 21456 

5 21457 

5 21458 

5 21460 

5 21461 

5 21462 

5 21463 

5 21464 

5 21465 

5 21466 

5 21467 

5 21468 

5 21469 

5 21470 

5 21471 

5 21472 

5 21473 

5 21474 

5 21475 

5 21476 

5 21478 

5 21479 

5 21480 

5 21486 

5 21487 

5 21489 

5 21511 

5 21512 

5 21513 

5 21514 

5 21517 

5 21519 

5 21520 

5 21529 

5 21537 

5 21539 

5 21541 

5 21544 

5 21548 

5 21549 

5 21552 

5 21553 

5 21555 

5 21556 

5 21557 

5 21558 

5 21559 

5 21560 

5 21562 

5 21563 

5 21564 

5 21565 

5 21567 

5 21568 

5 21569 

5 21572 

5 21599 

5 21600 

5 21617 

5 21633 

5 21643 

5 21656 

5 21657 

5 21668 

5 21673 

5 21727 

5 21731 

5 21733 

5 21734 

5 21756 

5 21758 

5 21761 

5 21763 

5 21765 

5 21777 

5 21778 

5 21779 

5 21785 

5 21787 

5 21796 

5 21797 

5 21800 

5 21807 

5 21808 

5 21812 

5 21814 

5 21819 

5 21820 

5 21827 

5 21831 

5 21844 

5 21873 

5 21874 

5 21876 

5 21877 

5 21888 

5 21889 

5 21894 

5 21895 

5 21899 

5 21900 

5 21904 

5 21906 

5 21914 

5 21917 

5 21919 

5 21920 

5 21928 

5 21931 

5 21932 

5 21947 

5 21952 

5 21953 

5 21954 

5 21958 

5 21964 

5 21965 

5 21967 

5 21976 

5 21977 

5 21978 

5 21981 

5 21988 

5 21989 

5 21990 

5 21991 

5 21994 

5 21995 

5 21997 

5 21998 
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5 21999 

5 22001 

5 22006 

5 22011 

5 22015 

5 22025 

5 22026 

5 22044 

5 22045 

5 22046 

5 22047 

5 22048 

6 21345 

6 21356 

6 21623 

6 21733 

6 21759 

6 21783 

6 21785 

6 21809 

6 21945 

7 21357 

7 21370 

7 21491 

7 21545 

7 21702 

7 21733 

7 21760 

7 21784 

7 21809 

7 21818 

7 21868 

7 21871 

7 21893 

8 21496 

8 21550 

8 21723 

8 21733 

8 21738 

8 21809 

8 21961 

8 21962 

8 21998 

8 22001 

8 22006 

8 22009 

8 22010 

8 22011 

8 22012 

8 22015 

9 21353 

9 21370 

9 21376 

9 21377 

9 21401 

9 21481 

9 21502 

9 21506 

9 21508 

9 21570 

9 21575 

9 21618 

9 21619 

9 21623 

9 21671 

9 21676 

9 21685 

9 21732 

9 21733 

9 21736 

9 21737 

9 21738 

9 21750 

9 21751 

9 21752 

9 21754 

9 21755 

9 21784 

9 21830 

9 21838 

9 21853 

9 21858 

9 21928 

9 21968 

9 21969 

9 21971 

10 21355 

10 21372 

10 21396 

10 21397 

10 21512 

10 21513 

10 21537 

10 21633 

10 21733 

10 21780 

10 21781 

10 21818 

10 21914 

10 21919 

10 21928 

10 21932 

10 21995 

10 21998 

10 22001 

10 22006 

10 22011 

10 22015 

11 21420 

11 21439 

11 21508 

11 21510 

11 21569 

11 21571 

11 21577 

11 21656 

11 21670 

11 21671 

11 21675 

11 21676 

11 21696 

11 21733 

11 21738 

11 21770 

11 21784 

11 21785 

11 21809 

11 21881 

11 21975 

12 21348 

12 21414 

12 21415 

12 21425 

12 21477 

12 21484 

12 21485 

12 21488 

12 21490 

12 21551 

12 21554 

12 21566 

12 21573 

12 21615 

12 21616 

12 21702 

12 21729 

12 21730 

12 21733 

12 21757 

12 21760 

12 21783 

12 21785 

12 21809 

12 21832 

12 21868 

12 21878 
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12 21903 

12 21969 

12 21970 

12 21971 

12 21972 

12 21980 

12 21982 

12 21994 

12 22000 

13 21733 

13 21785 

14 21518 

14 21522 

14 21532 

14 21534 

14 21540 

14 21570 

14 21573 

14 21733 

14 21830 

14 21837 

14 21853 

14 21858 

14 21988 

15 21733 

16 21346 

16 21347 

16 21370 

16 21371 

16 21430 

16 21437 

16 21481 

16 21573 

16 21606 

16 21733 

16 21736 

16 21737 

16 21774 

16 21775 

16 21804 

16 21808 

16 21812 

16 21814 

16 21815 

16 21847 

16 21853 

16 21858 

16 21875 

16 21907 

16 21969 

16 21971 

16 21986 

16 21994 

16 21998 

16 22011 

16 22015 

17 21623 

17 21733 

17 21785 

18 21376 

18 21408 

18 21518 

18 21522 

18 21532 

18 21534 

18 21570 

18 21644 

18 21733 

18 21828 

18 21829 

18 21830 

18 21839 

18 21853 

18 21858 

18 21865 

18 21994 

19 21652 

19 21733 

19 21759 

19 21785 

19 21945 

20 21404 

20 21405 

20 21406 

20 21733 

20 21759 

21 21354 

21 21390 

21 21391 

21 21404 

21 21405 

21 21406 

21 21604 

21 21675 

21 21676 

21 21695 

21 21733 

21 21840 

21 21995 

22 21733 

23 21733 

23 21785 

24 21408 

24 21628 

24 21644 

24 21733 

24 21801 

24 21824 

24 21865 

24 21937 

25 21353 

25 21376 

25 21408 

25 21417 

25 21426 

25 21452 

25 21453 

25 21515 

25 21516 

25 21518 

25 21522 

25 21532 

25 21533 

25 21534 

25 21535 

25 21536 

25 21540 

25 21546 

25 21547 

25 21570 

25 21573 

25 21621 

25 21622 

25 21628 

25 21644 

25 21733 

25 21801 

25 21824 

25 21829 

25 21830 

25 21838 

25 21847 

25 21865 

25 21870 

25 21926 

25 21937 

25 21988 

26 21733 

26 21785 

26 21937 

27 21733 

27 21785 

28 21376 

28 21546 

28 21547 

28 21573 
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28 21653 

28 21733 

28 21815 

28 21817 

28 21853 

28 21858 

28 21870 

28 21926 

28 21986 

29 21373 

29 21389 

29 21504 

29 21525 

29 21526 

29 21527 

29 21531 

29 21561 

29 21574 

29 21580 

29 21601 

29 21602 

29 21603 

29 21607 

29 21608 

29 21627 

29 21633 

29 21635 

29 21636 

29 21637 

29 21639 

29 21641 

29 21690 

29 21733 

29 21785 

29 21788 

29 21793 

29 21796 

29 21797 

29 21806 

29 21808 

29 21821 

29 21822 

29 21842 

29 21844 

29 21853 

29 21858 

29 21866 

29 21867 

29 21905 

29 21940 

29 21941 

29 21959 

29 21975 

29 21994 

29 22040 

29 22041 

29 22042 

29 22049 

30 21373 

30 21374 

30 21375 

30 21385 

30 21393 

30 21399 

30 21451 

30 21459 

30 21493 

30 21494 

30 21495 

30 21504 

30 21507 

30 21508 

30 21509 

30 21527 

30 21531 

30 21561 

30 21564 

30 21574 

30 21580 

30 21602 

30 21603 

30 21610 

30 21611 

30 21625 

30 21626 

30 21627 

30 21630 

30 21631 

30 21632 

30 21635 

30 21636 

30 21637 

30 21648 

30 21649 

30 21650 

30 21651 

30 21688 

30 21733 

30 21739 

30 21746 

30 21747 

30 21748 

30 21749 

30 21753 

30 21771 

30 21776 

30 21785 

30 21786 

30 21790 

30 21791 

30 21796 

30 21797 

30 21806 

30 21808 

30 21825 

30 21843 

30 21846 

30 21851 

30 21852 

30 21854 

30 21855 

30 21856 

30 21857 

30 21859 

30 21860 

30 21862 

30 21863 

30 21864 

30 21866 

30 21867 

30 21872 

30 21887 

30 21905 

30 21909 

30 21910 

30 21911 

30 21912 

30 21915 

30 21916 

30 21918 

30 21929 

30 21933 

30 21934 

30 21935 

30 21936 

30 21946 

30 21959 

30 21960 

30 21975 

30 21988 

30 21994 

30 22013 

30 22014 

30 22017 

30 22018 

30 22019 
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30 22020 

30 22027 

30 22028 

30 22030 

30 22037 

30 22038 

30 22039 

30 22040 

30 22041 

30 22042 

31 21361 

31 21362 

31 21363 

31 21364 

31 21365 

31 21366 

31 21367 

31 21395 

31 21440 

31 21442 

31 21443 

31 21444 

31 21445 

31 21446 

31 21447 

31 21448 

31 21449 

31 21584 

31 21585 

31 21586 

31 21587 

31 21588 

31 21589 

31 21590 

31 21591 

31 21592 

31 21593 

31 21602 

31 21603 

31 21658 

31 21659 

31 21660 

31 21661 

31 21662 

31 21663 

31 21664 

31 21665 

31 21666 

31 21667 

31 21684 

31 21733 

31 21739 

31 21785 

31 21788 

31 21793 

31 21905 

31 21949 

31 21950 

31 21951 

31 21955 

31 21981 

31 21988 

31 21994 

31 22030 

31 22034 

32 21344 

32 21361 

32 21362 

32 21363 

32 21373 

32 21374 

32 21392 

32 21395 

32 21441 

32 21442 

32 21443 

32 21444 

32 21445 

32 21446 

32 21447 

32 21448 

32 21449 

32 21578 

32 21580 

32 21584 

32 21585 

32 21586 

32 21587 

32 21588 

32 21589 

32 21590 

32 21591 

32 21592 

32 21593 

32 21601 

32 21609 

32 21643 

32 21655 

32 21658 

32 21659 

32 21660 

32 21661 

32 21662 

32 21663 

32 21664 

32 21665 

32 21666 

32 21667 

32 21689 

32 21726 

32 21733 

32 21771 

32 21785 

32 21798 

32 21808 

32 21813 

32 21850 

32 21895 

32 21896 

32 21897 

32 21908 

32 21948 

32 21949 

32 21950 

32 21951 

32 21955 

32 21959 

32 21960 

32 21975 

32 21985 

32 21988 

32 21994 

32 22034 

33 21384 

33 21497 

33 21498 

33 21499 

33 21500 

33 21501 

33 21503 

33 21598 

33 21629 

33 21654 

33 21694 

33 21724 

33 21725 

33 21733 

33 21764 

33 21782 

33 21785 

33 21798 

33 21960 

33 21983 

33 22022 

33 22050 

34 21400 
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34 21428 

34 21431 

34 21432 

34 21433 

34 21434 

34 21435 

34 21436 

34 21576 

34 21582 

34 21583 

34 21594 

34 21595 

34 21733 

34 21816 

34 21907 

34 21913 

34 21956 

34 21960 

34 22031 

35 21349 

35 21350 

35 21351 

35 21379 

35 21383 

35 21384 

35 21392 

35 21393 

35 21400 

35 21402 

35 21404 

35 21405 

35 21406 

35 21408 

35 21424 

35 21427 

35 21438 

35 21439 

35 21441 

35 21481 

35 21502 

35 21512 

35 21513 

35 21518 

35 21521 

35 21522 

35 21525 

35 21528 

35 21532 

35 21534 

35 21535 

35 21540 

35 21561 

35 21564 

35 21570 

35 21573 

35 21574 

35 21580 

35 21582 

35 21596 

35 21601 

35 21605 

35 21607 

35 21608 

35 21621 

35 21623 

35 21624 

35 21631 

35 21632 

35 21638 

35 21640 

35 21642 

35 21645 

35 21646 

35 21647 

35 21648 

35 21654 

35 21655 

35 21670 

35 21671 

35 21672 

35 21675 

35 21676 

35 21677 

35 21678 

35 21679 

35 21680 

35 21681 

35 21682 

35 21683 

35 21684 

35 21687 

35 21690 

35 21696 

35 21697 

35 21698 

35 21701 

35 21704 

35 21705 

35 21732 

35 21733 

35 21735 

35 21736 

35 21737 

35 21739 

35 21742 

35 21743 

35 21744 

35 21745 

35 21750 

35 21751 

35 21759 

35 21770 

35 21771 

35 21772 

35 21773 

35 21775 

35 21784 

35 21785 

35 21792 

35 21795 

35 21799 

35 21804 

35 21808 

35 21810 

35 21811 

35 21812 

35 21813 

35 21814 

35 21815 

35 21824 

35 21825 

35 21838 

35 21842 

35 21847 

35 21848 

35 21849 

35 21861 

35 21870 

35 21871 

35 21872 

35 21880 

35 21884 

35 21885 

35 21886 

35 21892 

35 21898 

35 21900 

35 21902 

35 21904 

35 21905 

35 21907 

35 21913 

35 21918 

35 21921 

35 21922 

35 21925 
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35 21928 

35 21930 

35 21942 

35 21945 

35 21957 

35 21960 

35 21969 

35 21971 

35 21979 

35 21987 

35 21989 

35 21990 

35 21991 

35 21998 

35 22000 

35 22001 

35 22006 

35 22011 

35 22015 

35 22021 

35 22024 

35 22033 

35 22034 

35 22040 

35 22041 

35 22042 

35 22043 

35 22049 

35 22051 

35 22052 

36 21398 

36 21481 

36 21502 

36 21528 

36 21542 

36 21543 

36 21573 

36 21620 

36 21642 

36 21692 

36 21693 

36 21733 

36 21736 

36 21737 

36 21752 

36 21754 

36 21755 

36 21785 

36 21945 

36 21969 

36 21971 

36 21979 

36 22023 

36 22029 

37 21356 

37 21388 

37 21398 

37 21414 

37 21481 

37 21490 

37 21521 

37 21573 

37 21612 

37 21696 

37 21733 

37 21736 

37 21737 

37 21750 

37 21751 

37 21783 

37 21784 

37 21785 

37 21799 

37 21818 

37 21871 

37 21945 

37 21969 

37 21970 

37 21971 

37 22000 

37 22043 

38 21379 

38 21383 

38 21388 

38 21394 

38 21505 

38 21573 

38 21624 

38 21640 

38 21672 

38 21679 

38 21680 

38 21681 

38 21682 

38 21683 

38 21685 

38 21687 

38 21705 

38 21706 

38 21707 

38 21708 

38 21709 

38 21732 

38 21733 

38 21762 

38 21785 

38 21792 

38 21804 

38 21808 

38 21848 

38 21880 

38 21901 

38 21921 

38 21922 

38 22033 

39 21481 

39 21542 

39 21543 

39 21581 

39 21606 

39 21634 

39 21638 

39 21677 

39 21678 

39 21686 

39 21699 

39 21700 

39 21701 

39 21704 

39 21733 

39 21736 

39 21737 

39 21766 

39 21767 

39 21768 

39 21769 

39 21785 

39 21788 

39 21789 

39 21793 

39 21795 

39 21799 

39 21802 

39 21803 

39 21804 

39 21809 

39 21810 

39 21845 

39 21849 

39 21869 

39 21883 

39 21890 

39 21891 

39 21945 

39 21969 

39 21971 
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39 21979 

39 21994 

39 22016 

39 22021 

40 21356 

40 21481 

40 21672 

40 21733 

40 21736 

40 21737 

40 21759 

40 21785 

40 21809 

40 21994 

41 21353 

41 21377 

41 21383 

41 21438 

41 21515 

41 21516 

41 21523 

41 21524 

41 21561 

41 21564 

41 21574 

41 21597 

41 21605 

41 21640 

41 21645 

41 21646 

41 21647 

41 21679 

41 21680 

41 21681 

41 21682 

41 21683 

41 21687 

41 21697 

41 21698 

41 21732 

41 21733 

41 21736 

41 21737 

41 21762 

41 21774 

41 21775 

41 21785 

41 21802 

41 21803 

41 21804 

41 21808 

41 21810 

41 21811 

41 21847 

41 21848 

41 21849 

41 21879 

41 21882 

41 21883 

41 21901 

41 21923 

41 21926 

41 21930 

41 21939 

41 21960 

41 21969 

41 21971 

41 21992 

41 21993 

41 21994 

41 22034 

42 21377 

42 21379 

42 21386 

42 21387 

42 21424 

42 21481 

42 21505 

42 21596 

42 21605 

42 21624 

42 21642 

42 21652 

42 21675 

42 21676 

42 21685 

42 21705 

42 21728 

42 21732 

42 21733 

42 21750 

42 21751 

42 21774 

42 21784 

42 21785 

42 21792 

42 21880 

42 21922 

42 21943 

42 21945 

42 21969 

42 21971 

42 21973 

42 21984 

42 21988 

42 21994 

42 22033 

42 22043 

43 21373 

43 21381 

43 21382 

43 21384 

43 21385 

43 21392 

43 21438 

43 21441 

43 21515 

43 21516 

43 21523 

43 21524 

43 21530 

43 21531 

43 21579 

43 21597 

43 21635 

43 21636 

43 21637 

43 21639 

43 21641 

43 21645 

43 21646 

43 21647 

43 21697 

43 21698 

43 21701 

43 21703 

43 21704 

43 21724 

43 21725 

43 21733 

43 21772 

43 21773 

43 21785 

43 21790 

43 21791 

43 21802 

43 21803 

43 21849 

43 21861 

43 21866 

43 21867 

43 21883 

43 21892 

43 21896 

43 21897 

43 21918 
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43 21938 

43 21945 

43 21959 

43 21960 

43 21966 

43 21992 

43 21993 

43 21994 

43 22032 

43 22034 

43 22050 

43 22051 

44 21346 

44 21347 

44 21386 

44 21387 

44 21430 

44 21564 

44 21733 

44 21763 

44 21780 

44 21781 

44 21785 

44 21795 

44 21928 

44 21957 

44 21988 

44 21994 

44 21998 

44 22001 

44 22006 

44 22011 

44 22015 

44 22034 

44 22035 

44 22036 

45 21388 

45 21402 

45 21505 

45 21733 

45 21785 

45 21826 

45 21925 

45 21930 

45 21945 

 
 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 
(732) носител на правото на трговската марка 
(111) регистарски број 
(210) број на пријавата 
 
(732) (111)  (210) 

"PEPELJUGOSKI CONSULTING" L.L.C. 21580 MK/T2013/424 

„Аграр-Ко“ дооел Кочани 21933 MK/T2013/557 

„Аграр-Ко“ дооел Кочани 21934 MK/T2013/560 

„Аграр-Ко“ дооел Кочани 21935 MK/T2013/559 

„Аграр-Ко“ дооел Кочани 21936 MK/T2013/558 

1A Pharma GmbH 21450 MK/T2014/746 

3M Company, a corporation of the State of Delaware 21875 MK/T2013/847 

AbbVie Biotechnology Ltd 21346 MK/T2014/485 

AbbVie Biotechnology Ltd 21347 MK/T2014/484 

AbbVie Inc. 21412 MK/T2014/51 

AbbVie Inc. 21430 MK/T2013/554 

ACCOR 21892 MK/T2013/1249 

Actavis Group PTC ehf. 21643 MK/T2013/1169 

Actavis Group PTC enf. 21520 MK/T2014/297 

Air Serbia a.d. Beograd 21677 MK/T2014/9 

AIR SERBIA a.d. Beograd  21678 MK/T2014/31 

Aktiebolaget Electrolux 21357 MK/T2013/24 
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Aktiebolaget Electrolux 21653 MK/T2013/556 

Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING 21907 MK/T2013/1163 

ALDI GmbH & Co. KG 21743 MK/T2013/995 

ALDI GmbH & Co. KG 21744 MK/T2013/994 

Ali Fadil Abdel Hussien 22031 MK/T2013/305 

Alltech, Inc. 21440 MK/T2013/829 

American Dairy Queen Corporation 21530 MK/T2013/1128 

Amgen Inc., (a Delaware corporation) 21355 MK/T2014/500 

Amgen Inc., (a Delaware corporation) 21876 MK/T2013/848 

Amgen Inc., (a Delaware corporation) 21877 MK/T2013/849 

Amgen Inc., (a Delaware corporation) 21999 MK/T2014/81 

Amgen Inc., (Delaware corporation) 21599 MK/T2013/71 

Apple Inc. 21573 MK/T2014/310 

Asahi-Thai Alloy Co., Ltd. 21571 MK/T2013/1134 

AstraZeneca AB 21779 MK/T2014/327 

ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION 21401 MK/T2012/1160 

ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION 21575 MK/T2013/1136 

Bacardi & Company Limited 21497 MK/T2013/580 

Bacardi & Company Limited 21498 MK/T2013/584 

Bacardi & Company Limited 21499 MK/T2013/585 

Bacardi & Company Limited 21500 MK/T2013/582 

Bacardi & Company Limited 21501 MK/T2013/581 

Bacardi & Company Limited 21503 MK/T2013/583 

BASF Agro B.V. Arnhem (NL) 21421 MK/T2013/613 

BASF Agro B.V. Arnhem (NL) 21422 MK/T2013/614 

BASF Agro B.V. Arnhem (NL) 21423 MK/T2013/615 

BASF Agro B.V. Arnhem(NL) 21947 MK/T2013/306 

Basf Corporation 21366 MK/T2013/573 

Basf Corporation 21367 MK/T2013/570 

Basf Corporation 21364 MK/T2013/575 

Basf Corporation 21365 MK/T2013/572 

BASF SE 21413 MK/T2014/71 

BASF SE 21403 MK/T2014/355 

Bayer HealthCare LLC 21873 MK/T2013/845 

Bayer HealthCare LLC 21874 MK/T2013/846 

Bayer Intellectual Property GmbH 21981 MK/T2014/83 

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 21777 MK/T2013/970 

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 21778 MK/T2013/971 

Biofarma Pharmaceutical Industry Co. 21952 MK/T2013/314 
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Biofarma Pharmaceutical Industry Co. 21953 MK/T2013/1191 

Biofarma Pharmaceutical Industry Co. 21954 MK/T2013/381 

Biofarma Pharmaceutical Industry Co. 22026 MK/T2013/313 

Biogen Idec MA Inc. (a Massachusetts Corporation) 21419 MK/T2013/78 

Biogen Idec MA Inc. (a Massachusetts Corporation) 21756 MK/T2013/999 

BONES GROUP d.o.o. 21823 MK/T2014/687 

BOSNALIJEK d.d. 21369 MK/T2013/596 

BOSNALIJEK d.d. 21489 MK/T2013/619 

BOSNALIJEK d.d. 21556 MK/T2013/462 

BOSNALIJEK d.d. 21565 MK/T2013/461 

BP Europa SE 21963 MK/T2014/99 

British American Tobacco (Brands) Inc., 21431 MK/T2013/532 

British American Tobacco (Brands) Inc., 21432 MK/T2013/534 

British American Tobacco (Brands) Inc., 21433 MK/T2013/529 

British American Tobacco (Brands) Inc., 21434 MK/T2013/531 

British American Tobacco (Brands) Inc., 21435 MK/T2013/528 

British American Tobacco (Brands) Inc., 21436 MK/T2013/530 

British American Tobacco (Brands) Inc., 21428 MK/T2013/533 

British American Tobacco (Brands) Inc., 21583 MK/T2013/465 

British American Tobacco (Brands) Inc., 21956 MK/T2013/397 

Brother International Europe Limited 21736 MK/T2013/1149 

Brother International Europe Limited 21737 MK/T2013/1148 

Brother International Europe Limited 21481 MK/T2014/713 

Budget Rent A Car System, Inc. 21969 MK/T2013/287 

Budget Rent A Car System, Inc. 21971 MK/T2013/289 

BulBio-NCIPD LTD, 21976 MK/T2013/341 

CANON KABUSHIKI KAISHA 21750 MK/T2013/1029 

CANON KABUSHIKI KAISHA 21751 MK/T2013/1028 

CANON KABUSHIKI KAISHA 21545 MK/T2013/413 

CANON KABUSHIKI KAISHA 21785 MK/T2014/330 

Celgene Corporation 21418 MK/T2013/68 

Celgene Corporation 21761 MK/T2013/1017 

Ch. Thomopoulos Distillery S.A. also trading as Sans Rival S.A. 21694 MK/T2014/840 

Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability 

company) 

21710 MK/T2014/731 

Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability 

company) 

21711 MK/T2014/735 

Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability 

company) 

21712 MK/T2014/733 
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Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability 

company) 

21713 MK/T2014/732 

Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability 

company) 

21714 MK/T2014/736 

Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability 

company) 

21715 MK/T2014/737 

Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability 

company) 

21716 MK/T2014/738 

Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability 

company) 

21717 MK/T2014/739 

Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability 

company) 

21718 MK/T2014/740 

Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability 

company) 

21719 MK/T2014/741 

Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability 

company) 

21720 MK/T2014/730 

Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability 

company) 

21721 MK/T2014/729 

Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability 

company) 

21722 MK/T2014/728 

Cipla Limited 21928 MK/T2014/75 

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY 22025 MK/T2013/292 

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 21604 MK/T2013/602 

Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation 21841 MK/T2014/1029 

Comline Auto Parts Limited 21702 MK/T2013/639 

COOPER S.A. 21914 MK/T2013/626 

COOPER S.A. 21919 MK/T2013/625 

DENSO CORPORATION 21424 MK/T2013/605 

Deutsche Telekom AG 21732 MK/T2013/550 

Deva Holding A.S. 21358 MK/T2013/248 

Deva Holding A.S. 21831 MK/T2014/1005 

Diageo Brands B.V. 21629 MK/T2014/718 

Diageo Brands B.V. 21598 MK/T2014/63 

Diageo Brands B.V. 21983 MK/T2013/811 

DIAVENA OOD 21389 MK/T2012/1256 

Dow AgroSciences LLC( a Delaware limited liability company) 21997 MK/T2014/107 

Endava Limited 21505 MK/T2014/50 

Endava Limited 21506 MK/T2014/49 

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 21495 MK/T2014/808 

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ȘİRKETİ 21846 MK/T2014/506 
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EYGN Limited 21528 MK/T2013/463 

F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (joint stock 

company 

21986 MK/T2013/291 

Fabrika Konditore "AMO"  22037 MK/T2013/355 

Fabrika Konditore "AMO"  22038 MK/T2013/354 

Fabrika Konditore "AMO"  22039 MK/T2013/353 

Fabrika Konditore "AMO"  22040 MK/T2013/352 

Fabrika Konditore "AMO"  22041 MK/T2013/350 

Fabrika Konditore "AMO"  22042 MK/T2013/351 

Fashion One Television LLC, 21762 MK/T2013/997 

FCA US LLC, a Delaware Corporation 21415 MK/T2014/62 

FCA US LLC, a Delaware Corporation 21878 MK/T2013/851 

FEMAS METAL SANAYI VE  TICARET ANONIM SIRKETI 21577 MK/T2013/1122 

FEMAŞ METAL SANAYİ VE  TİCARET ANONİM ŞIRKETİ 21881 MK/T2013/1202 

FGX International Inc. 21618 MK/T2014/814 

FGX International Inc. 21619 MK/T2014/815 

FRANCK Prehrambena industrija, dionicko drustvo ZAGREB 21911 MK/T2013/566 

FRANCK Prehrambena industrija, dionicko drustvo ZAGREB 21912 MK/T2013/567 

FRANCK Prehrambena industrija, dionicko drustvo ZAGREB 21909 MK/T2013/564 

FRANCK Prehrambena industrija, dionicko drustvo ZAGREB 21910 MK/T2013/565 

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH 21931 MK/T2013/1154 

GALDERMA S.A. 21372 MK/T2013/562 

GALENIKA AD 21544 MK/T2013/421 

GALVA-ZINK Sh.p.k. 21356 MK/T2013/694 

GENERAL MOTORS LLC, a limited labilitycompanyorganized and 

existing under the laws of the State of Delaware, 

21488 MK/T2013/632 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized 

and existing under the laws of the State of Delaware 

21414 MK/T2014/79 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized 

and existing under the laws of the State of Delaware 

21425 MK/T2013/618 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized 

and existing under the laws of the State of Delaware 

21542 MK/T2013/408 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized 

and existing under the laws of the State of Delaware 

21543 MK/T2013/409 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized 

and existing under the laws of the State of Delaware 

21566 MK/T2013/448 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized 

and existing under the laws of the State of Delaware 

21970 MK/T2013/392 

GLAVBOLGARSTROY HOLDING AD 21945 MK/T2011/645 

Glaxo Group Limited 21840 MK/T2014/1028 
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Glaxo Group Limited 21995 MK/T2013/395 

GlaxoSmith Kline Intellectual Property Limited 21562 MK/T2014/290 

GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 21511 MK/T2013/1164 

GM KOREA COMPANY, a company organized and existing under 

the lawa of the Republic of Korea 

21972 MK/T2013/300 

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited  21903 MK/T2013/1171 

GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA 

KALLYNTIKON ENDIMATION OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON 

EIDON 

21927 MK/T2014/826 

GUARDANT, INC. a corporation organized and existing under the 

laws of the state of Delaware 

21890 MK/T2013/1246 

GUARDANT, INC. a corporation organized and existing under the 

laws of the state of Delaware 

21891 MK/T2013/1247 

HANJIN SHIPPING HOLDINGS CO., LTD. 21699 MK/T2013/608 

HANJIN SHIPPING HOLDINGS CO., LTD. 21700 MK/T2013/609 

Hankook Tire Co., Ltd. 21615 MK/T2014/817 

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 21616 MK/T2014/816 

Hard Rock Limited 21515 MK/T2014/317 

Hard Rock Limited 21516 MK/T2014/316 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac 21819 MK/T2014/261 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac 21820 MK/T2014/263 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac 21894 MK/T2013/1253 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac 21800 MK/T2014/479 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac 21765 MK/T2013/1013 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac 21460 MK/T2014/264 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac 21461 MK/T2014/265 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac 21462 MK/T2014/266 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac 21463 MK/T2014/267 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac 21464 MK/T2014/268 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac 21465 MK/T2014/269 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac 21466 MK/T2014/270 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac 21467 MK/T2014/271 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac 21468 MK/T2014/272 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac 21469 MK/T2014/273 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac 21470 MK/T2014/274 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac 21471 MK/T2014/275 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac 21472 MK/T2014/276 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac 21473 MK/T2014/277 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac 21474 MK/T2014/278 
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HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac 21475 MK/T2014/279 

HENKEL AG & Co. KGaA 21974 MK/T2013/307 

HENKEL AG & Co. KGaA 21482 MK/T2014/715 

HENKEL AG & Co. KGaA 21483 MK/T2014/716 

Henkel Corporation 21437 MK/T2013/812 

Home Box Office, Inc., a Delaware corporation 21394 MK/T2012/1268 

HONDA MOTOR CO., LTD. 21554 MK/T2013/460 

HONDA MOTOR CO., LTD. 21757 MK/T2013/988 

Hyundai Motor Company (a Korean limited liability company 

incorporated under the laws of Republic of Korea) 

21817 MK/T2013/830 

I G L A Sh.p.k,  21913 MK/T2013/574 

I G L A Sh.p.k,  21582 MK/T2013/412 

Intel Corporation 21968 MK/T2013/369 

Intercontinental Great Brands LLC 21375 MK/T2012/1284 

JDB International Group Company Limited 21374 MK/T2012/1131 

JFI Global Purchasing Limited 21621 MK/T2014/74 

JOHN PLAYER & SONS LIMITED 21576 MK/T2013/1132 

John Player & Sons Limited 21594 MK/T2013/1133 

JOHNSON & JOHNSON 21354 MK/T2014/519 

Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho (also trading as Miyake 

Design Studio) 

21834 MK/T2014/1015 

Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho (also trading as Miyake 

Design Studio) 

21835 MK/T2014/1016 

Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho (also trading as Miyake 

Design Studio) 

21836 MK/T2014/1017 

Kentucky Fried Chicken International Holdings,  Inc., 21635 MK/T2014/53 

Kia Motors Corporation 21729 MK/T2014/11 

Kia Motors Corporation 21730 MK/T2014/5 

Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 21451 MK/T2014/8 

LA CAMPAGNOLA S.A.C.I. 21796 MK/T2014/405 

LA CAMPAGNOLA S.A.C.I. 21797 MK/T2014/406 

LUIS CALVO SANZ, S.A. 21526 MK/T2013/464 

Luxembourg Brands S.a.r.l. 21371 MK/T2013/577 

Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse 

Nardin Le Locle S.A. 

21837 MK/T2014/1025 

Marriott International, Inc 21698 MK/T2013/635 

Marriott Worldwide Corporation 21438 MK/T2013/818 

MasterCard International Incorporated 21752 MK/T2013/1019 

MasterCard International Incorporated 21754 MK/T2013/1020 
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MasterCard International Incorporated 21755 MK/T2013/1021 

McCain Foods Limited 21561 MK/T2014/315 

McCain Foods Limited 21574 MK/T2014/314 

Meda AB 21657 MK/T2013/536 

MEDICA AD 21763 MK/T2014/480 

Merck Sharp & Dohme Corp. 21416 MK/T2013/201 

Merck Sharp & Dohme Corp. a New Jersey corporation, 21932 MK/T2012/681 

MIRATO S.p.A. 21529 MK/T2013/1127 

Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha 21348 MK/T2013/687 

MN PHARMACEUTICALS 21827 MK/T2014/703 

MN PHARMACEUTICALS 21478 MK/T2014/705 

MN PHARMACEUTICALS 21479 MK/T2014/706 

MN PHARMACEUTICALS 21480 MK/T2014/707 

MN PHARMACEUTICALS 21486 MK/T2014/704 

MN Pharmaceuticals/Mustafa Nevzat Ilac Sanayii A.S. 21359 MK/T2013/129 

MN Pharmaceuticals/Mustafa Nevzat Ilac Sanayii A.S. 21360 MK/T2013/117 

Monster Energy Company, a Delaware corporation 21895 MK/T2014/1002 

National Biscuits & Confectionery Co. Ltd. 21504 MK/T2014/41 

NATURPRODUKT d.o.o. za trgovinu Zagreb 21633 MK/T2014/45 

NBA Properties, Inc. 21882 MK/T2013/1205 

NEWELL RUBBERMAID EUROPE LLC 21370 MK/T2013/576 

NEXEN TIRE CORPORATION 21832 MK/T2014/1006 

Niagara Bottling, LLC, 21344 MK/T2013/820 

Nine West Development LLC 21570 MK/T2013/1129 

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan 

Motor Co., Ltd.) 

21551 MK/T2013/434 

No Fear International Limited 21376 MK/T2013/600 

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.  21899 MK/T2013/66 

NOVARTIS AG 21407 MK/T2013/4 

NOVARTIS AG 21541 MK/T2013/417 

NOVARTIS AG 21548 MK/T2013/418 

NOVARTIS AG 21549 MK/T2013/458 

NOVARTIS AG 21552 MK/T2013/419 

NOVARTIS AG 21553 MK/T2013/459 

NOVARTIS AG 21557 MK/T2013/445 

NOVARTIS AG 21558 MK/T2013/443 

NOVARTIS AG 21559 MK/T2013/447 

NOVARTIS AG 21560 MK/T2013/442 

NOVARTIS AG 21563 MK/T2014/282 
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NOVARTIS AG 21567 MK/T2013/444 

NOVARTIS AG 21568 MK/T2013/446 

NOVARTIS AG 21668 MK/T2013/492 

Novartis AG 21758 MK/T2014/356 

NOVARTIS AG 21454 MK/T2014/245 

NOVARTIS AG 21455 MK/T2014/246 

NOVARTIS AG 21456 MK/T2014/247 

NOVARTIS AG 21457 MK/T2014/248 

NOVARTIS AG 21458 MK/T2014/249 

NOVARTIS AG 21476 MK/T2014/280 

NOVARTIS AG 21519 MK/T2014/281 

NOVARTIS AG 21537 MK/T2014/311 

NOVARTIS AG 21964 MK/T2013/294 

NOVARTIS AG 21965 MK/T2013/295 

NOVARTIS AG, 21572 MK/T2013/1123 

Nutrinova Nutrition Specialties & Food Ingredients GmbH 21538 MK/T2013/451 

OKF Corporation 21850 MK/T2013/642 

Onur Tokoglu 21937 MK/T2014/827 

Oralect Licensing, Ltd. 21780 MK/T2014/335 

Oralect Licensing, Ltd. 21781 MK/T2014/336 

P.T. SELAMAT SEMPURNA, TBK 21760 MK/T2013/993 

PepsiCo, Inc. 21689 MK/T2013/1156 

Pfizer Inc. 21731 MK/T2014/35 

Pfizer Inc. 21967 MK/T2013/308 

Philip Morris Brands Sarl 21595 MK/T2014/298 

PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG 21998 MK/T2014/250 

PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG 22001 MK/T2014/251 

PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG 22006 MK/T2014/252 

PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG 22011 MK/T2014/253 

PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG 22015 MK/T2014/254 

Pickfords 1646 Limited 21869 MK/T2013/688 

Pizza Hut International, LLC 21636 MK/T2014/64 

Pizza Hut International, LLC 21637 MK/T2014/65 

PLANTAGE CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. 21622 MK/T2013/837 

Post Foods, LLC 21688 MK/T2013/1147 

Procter & Gamble International Operations SA 21429 MK/T2013/539 

Qatar Airways (Q.C.S.C.) 21606 MK/T2013/1162 

R & A Bailey & Co 21782 MK/T2014/328 

Reckitt & Colman (Overseas) Limited 21961 MK/T2013/390 
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RECKITT & COLMAN (Overseas) Limited 21962 MK/T2013/391 

RED BULL GmbH 21908 MK/T2013/597 

Retail Royalty Company 21540 MK/T2014/302 

Retail Royalty Company 21518 MK/T2014/299 

Retail Royalty Company 21522 MK/T2014/301 

Retail Royalty Company 21532 MK/T2014/307 

Retail Royalty Company 21533 MK/T2014/305 

Retail Royalty Company 21534 MK/T2014/300 

Retail Royalty Company 21535 MK/T2014/304 

Retail Royalty Company 21536 MK/T2014/306 

ROUTEX B.V. 21502 MK/T2013/594 

SANOFI 21368 MK/T2013/598 

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S. 22044 MK/T2014/1018 

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S. 22045 MK/T2014/1019 

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S. 22046 MK/T2014/1020 

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S. 22047 MK/T2014/1021 

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S. 22048 MK/T2014/1022 

SAPONIA, Kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. 

Osijek 

21390 MK/T2012/1250 

SAPONIA, Kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. 

Osijek 

21391 MK/T2012/1249 

SARANTIS ROMANIA S.A.,  21492 MK/T2013/637 

SEIM & FLER sh.p.k. 21944 MK/T2013/469 

SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP 

CORPORATION, a corporation organized and existing under the 

laws of Japan, Manufactures and Merchants of 

21723 MK/T2014/745 

SHIMANO INC. A corporation, organized and existing under the 

laws of Japan, Manufacturers and Merchants, of 

21980 MK/T2013/302 

SHIMANO INC. A corporation, organized and existing under the 

laws of Japan, Manufacturers and Merchants, of 

21982 MK/T2013/303 

SHULTON, INC. 21691 MK/T2013/1153 

SHULTON, INC. 22002 MK/T2013/297 

SHULTON, INC. 22003 MK/T2013/298 

SHULTON, INC. 22004 MK/T2013/299 

SHULTON, INC. 22007 MK/T2013/339 

Shurjoint Piping Products, Inc. 21345 MK/T2013/686 

SmithKline Beecham Limited 21396 MK/T2012/1016 

SOCIETE GENERALE, a French corporation 21692 MK/T2013/1159 

SOCIETE GENERALE, a French corporation 21693 MK/T2013/1160 

Sondico IP Limited 21546 MK/T2013/406 
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Sondico IP Limited 21547 MK/T2013/407 

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company 21852 MK/T2013/644 

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company 21851 MK/T2013/643 

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company 21853 MK/T2013/645 

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company 21854 MK/T2013/646 

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company 21855 MK/T2013/647 

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company 21856 MK/T2013/648 

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company 21857 MK/T2013/649 

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company 21858 MK/T2013/650 

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company 21859 MK/T2013/651 

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company 21860 MK/T2013/652 

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company 21861 MK/T2013/653 

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company 21862 MK/T2013/654 

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company 21863 MK/T2013/655 

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company 21864 MK/T2013/656 

Stiefel Laboratories, Inc.  21996 MK/T2013/396 

SUZUKI MOTOR CORPORATION 21485 MK/T2014/720 

SUZUKI MOTOR CORPORATION             21484 MK/T2014/719 

Takeda GmbH 21600 MK/T2013/139 

TBL Licensing LLC 21452 MK/T2014/2 

TBL Licensing LLC 21453 MK/T2014/1 

TDR d.o.o. 21400 MK/T2012/1015 

Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 21539 MK/T2013/441 

Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 21617 MK/T2014/801 

THE GILLETTE COMPANY 21496 MK/T2013/561 

THE GILLETTE COMPANY 21550 MK/T2013/414 

THE GILLETTE COMPANY 21833 MK/T2014/1014 

THE GILLETTE COMPANY 22010 MK/T2014/87 

THE GILLETTE COMPANY 22012 MK/T2014/106 

The Goodyear Tire & Rubber Company 22000 MK/T2013/285 

The Monarch Beverage Company, Inc. 21985 MK/T2013/819 

Transatlantic Holdings, Inc. 22023 MK/T2013/316 

Tрговско радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид 21383 MK/T2012/1313 

Viacom International Inc., a corporation organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

21901 MK/T2013/279 

VITRINOR VITRIFICADOS DEL NORTE, S.A.L. 21695 MK/T2014/807 

Vladimir Mladenov Savov 21508 MK/T2013/620 

Wix-Filtron Sp. Zo.o. 21868 MK/T2013/680 

Wrangler Apparel Corp. (Delaware corporation) 21839 MK/T2014/1027 



 
 
 

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

 
 

30 Јуни 2015 Гласник Бр. 3/2015  

YVES SAINT LAURENT Simplified joint-stock company 21828 MK/T2014/708 

YVES SAINT LAURENT Simplified joint-stock company 21829 MK/T2014/709 

YVES SAINT LAURENT Simplified joint-stock company 21830 MK/T2014/710 

Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo Kompania "May" 22013 MK/T2013/364 

Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo Kompania "May" 22014 MK/T2013/365 

Zbom Cabinets Co., Ltd 21510 MK/T2013/1161 

ZHENGZHOU YUTONG BUS CO., LTD. 21490 MK/T2013/636 

ZHENGZHOU YUTONG GROUP CO., LTD. 21491 MK/T2013/601 

Zongshen Industrial Group Co., Ltd. 21893 MK/T2013/1250 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони 21746 MK/T2013/984 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони 21399 MK/T2012/1041 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони 22017 MK/T2013/327 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони 22018 MK/T2013/333 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони 22019 MK/T2013/330 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони 22020 MK/T2013/328 

А.Д. ЕВРОПА-СКОПJЕ 21929 MK/T2013/607 

Агенција за маркетинг БРЕНД ЈУНИОН ДООЕЛ Скопје 21605 MK/T2013/1166 

АД ИДЕВЕЛОП Скопје 21943 MK/T2014/308 

АД ЈАКА 80 Радовиш 21727 MK/T2014/3 

АД ЈАКА 80 Радовиш 21888 MK/T2013/1221 

АД ЈАКА 80 Радовиш 21889 MK/T2013/1222 

АД ЈАКА 80 Радовиш 21514 MK/T2013/1220 

Адвокат Борис Ношпал 21402 MK/T2012/1136 

АДВОКАТСКО ДРУШТВО КНЕЗОВИЌ И СОРАБОТНИЦИ 

СКОПЈЕ 

21790 MK/T2013/1139 

АДВОКАТСКО ДРУШТВО КНЕЗОВИЌ И СОРАБОТНИЦИ 

СКОПЈЕ 

21791 MK/T2013/1140 

АДВОКАТСКО ДРУШТВО КНЕЗОВИЌ И СОРАБОТНИЦИ 

СКОПЈЕ 

21373 MK/T2013/1138 

Адвокатско Друштво Кнезовиќ и Соработници Скопје 21959 MK/T2014/85 

АДРИЈУС ДОО 21788 MK/T2014/294 

АДРИЈУС ДОО 21793 MK/T2014/295 

Ангелко Ангелески 21764 MK/T2013/992 

Апостолска Марина 21775 MK/T2013/975 

Асоцијација за развој на спорт и култура НАББА 

МАКЕДОНИЈА - Битола 

21810 MK/T2013/497 

Асоцијација за развој на спорт и култура НАББА 

МАКЕДОНИЈА - Битола 

21811 MK/T2013/496 

БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат 21925 MK/T2014/33 
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Благоје Јанковски 21805 MK/T2014/37 

Благоје Јанковски 21807 MK/T2014/30 

Божиновски Александар 21987 MK/T2013/1192 

Брезовски Чедомир 21620 MK/T2013/571 

ВЕРТИГО ВИСУАЛ ДООЕЛ 21349 MK/T2014/498 

ВЕРТИГО ВИСУАЛ ДООЕЛ 21350 MK/T2014/497 

ВЕРТИГО ВИСУАЛ ДООЕЛ 21351 MK/T2014/496 

ВЕСТЕЛ дооел Скопје 21685 MK/T2014/21 

Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско 21724 MK/T2013/503 

Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско 21725 MK/T2013/504 

Влатко Сулев 22029 MK/T2013/340 

ГБЦ КОМУНИКАЦИИ дооел 21682 MK/T2014/27 

ГБЦ КОМУНИКАЦИИ дооел 21683 MK/T2014/28 

Градежно друштво ГРАНИТ АД Скопје 21697 MK/T2013/1170 

Д.У.Т. Вила Водно Д.О.О. 21579 MK/T2013/433 

ДЕЛИГХТ доо 21742 MK/T2013/1016 

ДЗППСУ „ЕРЕН-ТРЕЈД“ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 21771 MK/T2013/991 

ДППУ ПИРИН ЕКСПОРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ 21439 MK/T2013/824 

ДПТУ СГ ХОЛДИНГ ЕНТЕРПРАЈС ДООЕЛ Струмица 21812 MK/T2013/1035 

ДПТУ СГ ХОЛДИНГ ЕНТЕРПРАЈС ДООЕЛ Струмица 21813 MK/T2013/1034 

ДПТУ СГ ХОЛДИНГ ЕНТЕРПРАЈС ДООЕЛ Струмица 21814 MK/T2013/1027 

ДПУТУ ЏУСИКО КОМПАНИ ДООЕЛ 21441 MK/T2013/836 

Драган Живковиќ 21804 MK/T2013/807 

Друштво  за производство, трговија и услуги ПРИАМУС 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

21904 MK/T2013/227 

Друштво  за производство, трговија и услуги ПРИАМУС 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

21900 MK/T2013/226 

Друштво за внатрешен и надворешен промет ЧЕЗАКОМЕРЦ 

Симеон Роберто и Виктор ДОО Скопје 

21602 MK/T2013/623 

Друштво за внатрешен и надворешен промет ЧЕЗАКОМЕРЦ 

Симеон Роберто и Виктор ДОО Скопје 

21603 MK/T2013/622 

Друштво за вработување на инвалидни лица за производство 

трговија и услуги МИКИ ДООЕЛ Свети Николе 

21938 MK/T2014/804 

Друштво за вработување на инвалидни лица за производство 

трговија и услуги МИКИ ДООЕЛ Свети Николе 

21940 MK/T2014/821 

Друштво за вработување на инвалидни лица за производство 

трговија и услуги МИКИ ДООЕЛ Свети Николе 

21941 MK/T2014/805 

Друштво за инженетинг и проектирање ДОТ АРХИТЕКТИ 

ДООЕЛ Скопје 

21398 MK/T2012/812 

Друштво за истражување на пазарот и трговија ДИАХЕМ 21386 MK/T2012/1292 
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ДООЕЛ Скопје 

Друштво за истражување на пазарот и трговија ДИАХЕМ 

ДООЕЛ Скопје 

21387 MK/T2012/1291 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ 

Скопје 

21624 MK/T2013/821 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ 

Скопје 

21705 MK/T2014/52 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ 

Скопје 

21792 MK/T2013/438 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ 

Скопје 

21379 MK/T2012/1141 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ 

Скопје 

21880 MK/T2013/876 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ 

Скопје 

22033 MK/T2013/282 

Друштво за маркетинг комуникации и услуги ТБВ МЕДИА 

Дооел Скопје 

21427 MK/T2013/552 

Друштво за менаџмент, услуги у консалтинг ТОТАЛ БРЕНДС 

ДООЕЛ Скоје 

21979 MK/T2013/371 

Друштво за обезбедување на лица и имот, трговија и услуги 

МДН ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОО Скопје 

21388 MK/T2012/1290 

Друштво за одржливи решенија НОВА СОЛУТИОНС ДООЕЛ 

Битола 

21596 MK/T2013/1130 

Друштво за превоз и услуги Навико Шипинг ДОО Скопје 21686 MK/T2014/7 

Друштво за производство и промет КАДИНО ИНДУСТРИ ГРУП 

ДООЕЛ увоз-извоз с.Кадино Илинден 

21918 MK/T2013/611 

Друштво за производство и промет на метални делови и 

пластични производи РС  ФИЛТРИ ДОО ОХРИД 

21809 MK/T2013/553 

Друштво за производство и трговија Пелистерка АД Скопје 21609 MK/T2014/818 

Друштво за производство трговија и услугги БРАБУС ДЕЛУКС 

увоз-извоз 

21581 MK/T2013/416 

Друштво за производство трговија и услуги ВЕНЕРА 

КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп 

21789 MK/T2013/415 

Друштво за производство трговија и услуги и образование 

МЕЃУНАРОДЕН ЦЕНТАР ЗА СЛАВЈАНСКА ПРОСВЕТА увоз-

извоз ДООЕЛ  Свети Николе 

21923 MK/T2014/820 

Друштво за производство трговија и услуги ФЕРПРОМ Жарко 

и др. ДОО експорт-импорт Скопје 

21703 MK/T2014/72 

Друштво за производство трговија и услуги ФЕРПРОМ Жарко 

и др. ДОО експорт-импорт Скопје 

21704 MK/T2014/73 
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Друштво за производство, промет и застапништво за 

лифтови ДАКАЛИФТ ГРУП ДОО увоз-извоз Скопје 

21871 MK/T2013/717 

Друштво за производство, промет и услуги ФЛУИДИ-М дооел 

експорт-импорт Куманово 

21896 MK/T2014/102 

Друштво за производство, промет и услуги ФЛУИДИ-М дооел 

експорт-импорт Куманово 

21897 MK/T2014/103 

Друштво за производство, промет, такси  и услуги ТИСА - 

2005 увоз-извоз ДОО ПРИЛЕП 

22021 MK/T2013/338 

Друштво за производство, трговија и услуги ВЕБСПОТ ДОО 

увоз-извоз Скопје 

21930 MK/T2014/359 

Друштво за производство, трговија и услуги ВИБРАЗИОНИ 

ДООЕЛ увоз-извоз 

21417 MK/T2013/214 

Друштво за производство, трговија и услуги ДИ-ЈО ДООЕЛ 

Скопје 

21739 MK/T2014/13 

Друштво за производство, трговија и услуги КОЛИД 

КОМПАНИ АС ДОО 

21735 MK/T2013/541 

Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ 

АД Скопје 

22035 MK/T2013/1194 

Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ 

АД Скопје 

22036 MK/T2013/1193 

Друштво за производство, трговија и услуги СИЛОТЕР ДОО 

Струмица 

21652 MK/T2014/748 

Друштво за производство, трговија и услуги СНЕИСИС 

ДООЕЛ Скопје 

21905 MK/T2013/1172 

Друштво за производство, трговија и услуги ЧОКОМИЛ увоз-

извоз ДОО Ресен 

21748 MK/T2013/964 

Друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги 

АТОМЕМ Ахмет ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

22024 MK/T2014/683 

Друштво за производство, трговија, инженеринг и услуги 

ДУНА КОМПЈУТЕРИ ДОО експорт-импорт Скопје 

21642 MK/T2013/612 

Друштво за производство, трговија, услуги и сервисирање 

ЕКСПЕКТА МЕДИКАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

21818 MK/T2014/244 

Друштво за производство, трговија, услуги и туризам на 

Кочоски Зоран КОУЗОН и Ко увоз извоз ДООЕЛ Прилеп, 

подружница КОУЗОН Студентски сервис Скопје 

21849 MK/T2013/641 

Друштво за производство, трговија, услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ 

Кирил Тодороски 

21610 MK/T2014/837 

Друштво за производство, трговија, услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ 

Кирил Тодороски 

21611 MK/T2014/836 

Друштво за производство, трговија, услуги, увоз-извоз „ 2 ЕР 21772 MK/T2013/1004 
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Охрид“ ДООЕЛ 

Друштво за производство, услуги и трговија ЗАФИР КОМЕРЦ 

Марија ДООЕЛ експорт-импорт 

21531 MK/T2014/291 

Друштво за производство, услуги и трговија ЈОФАТЕКС 

ДООЕЛ Штип 

21824 MK/T2014/699 

Друштво за производство, услуги и трговија НОВУС - ТРЕЈД 

Драган и Миодраг ДОО увоз-извоз Скопје 

21564 MK/T2014/296 

Друштво за производство, услуги, транспорт и трговија 

ТАКСИ МИЛЕНИУМ увоз извоз ДОО Прилеп 

22016 MK/T2014/120 

Друштво за производство, услуги, транспорт и трговија ЏОКО 

КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп 

21845 MK/T2014/486 

Друштво за промет и услуги „ЈУНИТИ ХОСТЕЛ“ ДООЕЛ Скопје 21966 MK/T2013/317 

Друштво за промет и услуги ТЕХНОФИЛЛ ДОО Скопје 21601 MK/T2013/633 

Друштво за транспорт, шпедиција, промет и услуги УНИ-

ТРАНСПОРТ  ДООЕЛ Скопје 

21766 MK/T2013/1009 

Друштво за транспорт, шпедиција, промет и услуги УНИ-

ТРАНСПОРТ  ДООЕЛ Скопје 

21767 MK/T2013/1010 

Друштво за транспорт, шпедиција, промет и услуги УНИ-

ТРАНСПОРТ  ДООЕЛ Скопје 

21768 MK/T2013/1008 

Друштво за транспорт, шпедиција, промет и услуги УНИ-

ТРАНСПОРТ  ДООЕЛ Скопје 

21769 MK/T2013/1007 

Друштво за трговија и услуги  УРБАН ИКС СТОРЕ ДООЕЛ 

Скопје 

21865 MK/T2013/668 

Друштво за трговија и услуги БОЈАН ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

21426 MK/T2013/1146 

Друштво за трговија и услуги Мила Никола Плус ДООЕЛ 

Скопје 

21644 MK/T2012/559 

Друштво за трговија на големо АГРАГОЛД дооел Скопје 21872 MK/T2013/719 

Друштво за трговија производство и услуги ЕТЕРНА 

ЕДУКАЦИЈА ДООЕЛ Скопје 

21397 MK/T2012/890 

Друштво за трговија, производство и услуги ЗИМЕКС Миле 

увоз-извоз ДООЕЛ Битола 

21770 MK/T2013/1018 

Друштво за трговија, производство и услуги ПЛИМОНТ 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

21783 MK/T2014/338 

Друштво за туризам ВАИКИКИ ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје 21883 MK/T2013/1206 

Друштво за туризам и угостителство ХОТЕЛ ЛИХНИДОС 

СКВЕР ДООЕЛ Охрид 

21802 MK/T2013/803 

Друштво за туризам и угостителство ХОТЕЛ ЛИХНИДОС 

СКВЕР ДООЕЛ Охрид 

21803 MK/T2013/805 

Друштво за туризам, угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ 21523 MK/T2013/401 
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ДООЕЛ СКОПЈЕ 

Друштво за туризам, угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ 

ДООЕЛ СКОПЈЕ 

21524 MK/T2013/402 

Друштво за туризам, угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ 

ДООЕЛ СКОПЈЕ 

21992 MK/T2013/399 

Друштво за туризам, угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ 

ДООЕЛ СКОПЈЕ 

21993 MK/T2013/400 

Друштво за услуги и трговија АТОМ-ТАКСИ увоз-извоз ДООЕЛ 

Прилеп 

21638 MK/T2013/269 

Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 

Скопје 

21815 MK/T2013/810 

Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 

Скопје 

21902 MK/T2013/273 

Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 

Скопје 

21898 MK/T2013/272 

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје 

21555 MK/T2013/457 

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје 

21487 MK/T2014/880 

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје 

21958 MK/T2013/358 

Друштво за хотелиерство и угостителски услуги МАРКАНА 

ДОО Скопје 

22032 MK/T2013/284 

Друштво за централно греење, водовод и одвод, соларна 

енергија и климатизација ТЕРМАЛ КОМФОРТ ДООЕЛ увоз-

извоз Гостивар 

21696 MK/T2013/595 

ДУ ДМТХ Дооел Скопје 21733 MK/T2013/535 

Експорт Линда ДООЕЛ 21408 MK/T2012/1172 

ЕРДИН БРАИМИ 21816 MK/T2013/822 

ЕУРО-ГРАНДС, ДООЕЛ 21726 MK/T2014/505 

Златевски Љубиша 21420 MK/T2013/606 

Зоран Костески 21672 MK/T2013/512 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД 

"МЛЕКАРА БИТОЛА", 

21525 MK/T2013/403 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД 

МЛЕКАРА БИТОЛА, 

21607 MK/T2013/1173 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД 

МЛЕКАРА БИТОЛА, 

21608 MK/T2013/1174 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД 

МЛЕКАРА БИТОЛА, 

21690 MK/T2013/1141 
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Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД 

МЛЕКАРА БИТОЛА, 

21655 MK/T2013/538 

Ирена Тасевска 21654 MK/T2013/540 

Јавно претпријатие за државни патишта 21612 MK/T2013/268 

Јана БОЖИНОВСКА 21866 MK/T2013/672 

Јана БОЖИНОВСКА 21867 MK/T2013/673 

ЈОСИБА-ПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје 21838 MK/T2014/1026 

Јосифовски Горан 21684 MK/T2014/32 

КАЗ Груп ДОО увоз-извоз Скопје 21623 MK/T2013/450 

КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ 21734 MK/T2013/546 

Кировски Горан 21870 MK/T2013/697 

КК Академија ФМП Скопје 21879 MK/T2013/863 

Кнезовиќ Дејан 21960 MK/T2013/359 

КОЖУВЧАНКА ДОО 21578 MK/T2014/286 

ЛЕОВ, Трајче 21670 MK/T2013/510 

ЛЕОВ, Трајче 21671 MK/T2013/511 

Лидија Балтовска 22034 MK/T2013/349 

ЛИОН ДОО  21507 MK/T2014/809 

ЛИОН ДОО  21630 MK/T2014/753 

ЛИОН ДОО  21631 MK/T2014/754 

ЛИОН ДОО  21632 MK/T2014/755 

ЛИОН ДОО  21648 MK/T2014/757 

ЛИОН ДОО  21649 MK/T2014/758 

ЛИОН ДОО  21650 MK/T2014/759 

ЛИОН ДОО  21651 MK/T2014/760 

ЛИОН ДОО  21527 MK/T2013/452 

ЛИОН ДОО  22027 MK/T2013/361 

ЛИОН ДОО  22028 MK/T2013/362 

Љупчо Јовановски 21842 MK/T2014/1034 

Љупчо Јовановски 22049 MK/T2014/1035 

Магрони ДОО Скопје 21384 MK/T2012/1311 

Магрони ДОО Скопје 21392 MK/T2012/1244 

Магрони ДОО Скопје 21393 MK/T2012/1243 

Македонски радио сервис 21687 MK/T2014/29 

Македонски Телеком АД-Скопје 21706 MK/T2013/9 

Македонски Телеком АД-Скопје 21707 MK/T2013/8 

Македонски Телеком АД-Скопје 21708 MK/T2013/7 

Македонски Телеком АД-Скопје 21709 MK/T2013/6 

МАКПЛИН-Ф ДООЕЛ 21521 MK/T2014/292 
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МАКПРОГРЕС ДОО 21747 MK/T2013/996 

МАКПРОГРЕС ДОО 21749 MK/T2013/1038 

МАКПРОГРЕС ДОО 21459 MK/T2014/260 

МАКПРОГРЕС ДОО 21493 MK/T2014/838 

МАКПРОГРЕС ДОО 21494 MK/T2014/839 

МАКПРОГРЕС ДОО 22030 MK/T2014/89 

МАКПРОГРЕС ДОО 22050 MK/T2014/1037 

МАКПРОГРЕС ДОО 22051 MK/T2014/1038 

МАКПРОГРЕС ДОО 22052 MK/T2014/1039 

МАРАТОН ГРОУП дооел Скопје 21745 MK/T2013/1005 

Марија Саздева 21808 MK/T2013/1152 

Матоска Елена 21994 MK/T2014/243 

МЕД ФОКУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ 21641 MK/T2013/617 

МЕД ФОКУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ 21639 MK/T2013/616 

Мелоски Владимир 21973 MK/T2013/1012 

Митевска Марија 21628 MK/T2014/439 

Михајло Арнаудов 21640 MK/T2013/630 

Михајлов Кирил 21404 MK/T2013/38 

Михајлов Кирил 21405 MK/T2013/37 

Михајлов Кирил 21406 MK/T2013/36 

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 21806 MK/T2014/10 

МЏ РЕРА ДОО Скопје 21738 MK/T2013/1142 

МЏ РОБИН ДОО 21753 MK/T2013/965 

Накова Наташа 21799 MK/T2014/421 

Небојша Златевски 21975 MK/T2013/373 

Николоски Игор 21843 MK/T2014/481 

ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво - Скопје 21826 MK/T2014/702 

П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје 21509 MK/T2013/621 

Петар Ѓошев 21848 MK/T2014/507 

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп 21625 MK/T2014/257 

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп 21626 MK/T2014/258 

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп 21627 MK/T2014/242 

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп 21825 MK/T2014/701 

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп 21786 MK/T2014/325 

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп 21946 MK/T2014/259 

Приватна високо образовна установа меѓународен славјански 

универзитет ГАВРИЛО РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН 

21939 MK/T2014/803 

Приватна здравствена установа-аптека ДНА АННИ ФАРМ 

Скопје 

21512 MK/T2013/1125 
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Приватна здравствена установа-аптека ДНА АННИ ФАРМ 

Скопје 

21513 MK/T2013/1126 

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп 21798 MK/T2014/410 

ПРОАРЦХЕ ДООЕЛ Охрид 21377 MK/T2013/261 

РЕКОРД-ХАЏИ ДООЕЛ  21385 MK/T2012/1293 

Робертино Саздов 21353 MK/T2014/509 

РУЕН-ИНОКС АВТОМОБИЛЕ ДОО Кочани 21477 MK/T2014/684 

Рушковски Илија 21887 MK/T2013/1217 

руштво за производство, трговија и услуги ФЛУ-АИРТЕХ 

ДООЕЛ Скопје 

21784 MK/T2014/331 

САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА, ТРГОВИНСКА РАДЊА ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РОБЕ НА МАЛО И ВЕЛИКО 

"VITALIS", БОБАН МИЌИЌ ПР 

21988 MK/T2013/375 

САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА, ТРГОВИНСКА РАДЊА ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РОБЕ НА МАЛО И ВЕЛИКО 

"VITALIS", БОБАН МИЧИЌ ПР 

21989 MK/T2013/376 

САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА, ТРГОВИНСКА РАДЊА ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РОБЕ НА МАЛО И ВЕЛИКО 

"VITALIS", БОБАН МИЧИЌ ПР 

21990 MK/T2013/377 

САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА, ТРГОВИНСКА РАДЊА ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РОБЕ НА МАЛО И ВЕЛИКО 

"VITALIS", БОБАН МИЧИЌ, ПР 

21991 MK/T2013/378 

Скопски Саем ДОО Скопје 21645 MK/T2013/318 

Скопски Саем ДОО Скопје 21646 MK/T2013/319 

Скопски Саем ДОО Скопје 21647 MK/T2013/320 

Ст. Џорџ ДООЕЛ 21597 MK/T2014/76 

Стојчевски Томислав 21776 MK/T2013/1033 

Стојчески Горан 21921 MK/T2014/832 

Стојчески Горан 21922 MK/T2014/831 

СУПЕР ХИТ ЕДЕН ДООЕЛ 21801 MK/T2014/444 

СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ 21821 MK/T2014/681 

СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ 21822 MK/T2014/682 

Тhe Procter & Gamble Company 21569 MK/T2013/1131 

Тhe Procter & Gamble Company 21656 MK/T2013/521 

Тhe Procter & Gamble Company 21669 MK/T2013/506 

Тhe Procter & Gamble Company 21787 MK/T2014/360 

Тhe Procter & Gamble Company 21674 MK/T2013/505 

Тhe Procter & Gamble Company 22005 MK/T2013/304 

Тhe Procter & Gamble Company 22008 MK/T2013/374 

Тhe Procter & Gamble Company 22009 MK/T2013/393 



 
 
 

Т р г о в с к и  м а р к и   405 | С т р а н а  

 
 

30 Јуни 2015 Гласник Бр. 3/2015  

ТЕКСТИЛ А.Д. Акционерско друштво за промет на стоки и 

услуги на големо и мало 

21884 MK/T2013/1213 

ТЕКСТИЛ А.Д. Акционерско друштво за промет на стоки и 

услуги на големо и мало 

21885 MK/T2013/1214 

ТЕКСТИЛ А.Д. Акционерско друштво за промет на стоки и 

услуги на големо и мало 

21886 MK/T2013/1215 

Теогалактик фарм 21906 MK/T2013/1165 

Тодоровски Владица 21675 MK/T2013/1251 

Тодоровски Владица 21676 MK/T2013/1252 

ТП за услуги ЛЕНИ КОЗМЕТИКА Роза Стојан Конева 21957 MK/T2014/98 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21363 MK/T2013/589 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21361 MK/T2013/590 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21362 MK/T2013/588 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21395 MK/T2013/591 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21442 MK/T2013/513 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21443 MK/T2013/518 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21444 MK/T2013/517 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21445 MK/T2013/520 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21446 MK/T2013/519 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21447 MK/T2013/516 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21658 MK/T2013/483 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21659 MK/T2013/481 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21660 MK/T2013/482 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21661 MK/T2013/490 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21662 MK/T2013/489 
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Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21663 MK/T2013/484 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21664 MK/T2013/488 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21665 MK/T2013/487 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21666 MK/T2013/486 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21667 MK/T2013/485 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21448 MK/T2013/514 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21449 MK/T2013/515 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21584 MK/T2013/476 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21585 MK/T2013/472 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21586 MK/T2013/477 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21587 MK/T2013/478 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21588 MK/T2013/479 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21589 MK/T2013/473 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21590 MK/T2013/470 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21591 MK/T2013/471 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21592 MK/T2013/475 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21593 MK/T2013/474 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21948 MK/T2013/389 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21949 MK/T2013/388 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21950 MK/T2013/387 
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Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21951 MK/T2013/386 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и 

безалкохолни  пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

21955 MK/T2013/385 

Трговско друштво за производство, промет и услуги 

СОЛОПРОМ ДОО Скопје 

21759 MK/T2014/333 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги на 

големо и мало „Коста Миса МКБ-МИСА“ ДОО 

21701 MK/T2013/629 

Трговско друштво за производство, трговија, услуги и 

угостителство ТЕЕ 2009 увоз-извоз Охрид 

21773 MK/T2013/1003 

Трговско друштво за производство, услуги и трговија Жарко 

Ристески  „РОМАН“ увоз-извоз ДООЕЛ 

21634 MK/T2014/61 

Трговско друштво на големо и мало МИКЕИ-

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експорт-импорт Скопје 

22022 MK/T2014/775 

ТРД РАДИО КАНАЛ 77 21679 MK/T2014/24 

ТРД РАДИО КАНАЛ 77 21680 MK/T2014/26 

ТРД РАДИО КАНАЛ 77 21681 MK/T2014/25 

УКИМ „Св.Кирил и Методиј“ Скопје Факултет за 

информатички науки и компјутерско инженерство 

21774 MK/T2013/976 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД - 

Скопје 

21378 MK/T2013/141 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

- Скопје 

21915 MK/T2014/822 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

- Скопје 

21916 MK/T2014/823 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

- Скопје 

21917 MK/T2014/830 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

- Скопје 

21920 MK/T2014/829 

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' 

АД - Скопје 

21613 MK/T2013/627 

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' 

АД - Скопје 

21614 MK/T2013/628 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје 

21517 MK/T2014/284 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' 

А. Д. - Скопје, Ц.О. 

21380 MK/T2012/1112 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД 

АД - Скопје 

21977 MK/T2014/96 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД 21978 MK/T2014/97 
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АД - Скопје 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' 

АД - Скопје 

21740 MK/T2013/986 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' 

АД - Скопје 

21741 MK/T2013/987 

ФЕРШПЕД АД Скопје 21728 MK/T2014/22 

Фетах Фетаху 22043 MK/T2013/337 

ФИТОФАРМ 21794 MK/T2014/417 

ФИТОФАРМ 21673 MK/T2013/507 

ФК ШКЕНДИЈА АД Тетово 21926 MK/T2014/835 

ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА 21847 MK/T2014/508 

Хотели Ројал Дооел Скопје 21381 MK/T2012/1316 

Хотели Ројал Дооел Скопје 21382 MK/T2012/1315 

Хунза Веда клуб дооел увоз-извоз Скопје 21844 MK/T2014/483 

Цвеќара ФИОРЕ ТП Тренески Бранко Љупчо Скопје 21795 MK/T2014/429 

Џезми Таири 21984 MK/T2013/816 

Џеладин Кан Шереф 21942 MK/T2014/819 
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ПРЕНОС ПРЕТХОДЕН НОСИТЕЛ 
 

 
(111) 7183 
(732) Kennametal Inc 
1600 Technology Way, Latrobe, Pennsylvani, 
15650-0231, US 
 
(111) 17045 
(732) VIOTROS - Industry of Foodstuff - 
Preparations & Treatment of Milk Industrial 
and Commercial Societe Anonyme trading as 
VIOTROS AVEE 

DA 13 Phase 57022, Industrial Area of 
Sindos Echedoros, Thessaloniki, GR 
 
(111) 16079 
(732) Teijin Kabushiki Kaisha (Teijin Limited) 
6-7, Minamihommachi 1-chome, Chyo-ku, 
Osaka, JP 
 

 
 

ПРЕНОС 
 

 
 
(111) 3872 
(732) Seiko Watch Kabushiki Kaisha (trading 
as Seiko Watch Corporation) 
5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP 
 
(111) 5355 
(732) Bolton Manitoba S.p.A 
Via G.B. Pirelli 19, 20124 Milano, IT 
 
(111) 5355 
(732) Bolton Manitoba S.p.A 
Via G.B. Pirelli 19, 20124 Milano, IT 
 
(111) 3967 
(732) Elektra Entertainment Group Inc. 
75 Rockеfeller Plaza, New York, New York, 
10019, US 
 
(111) 5016 
(732) ZITO prehrambena industrija, d. d. 
Smartinska cesta 154, 1000 LJUBLJANA, SI 
 
(111) 3409 
(732) Warner Music UK Limited 
The Warner Building, 28 Kensington Church 
Street, London W8 4EP, UK 
 
(111) 1324 
(732) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE 
S.A.  
Av. Nestle 55, 1800 Vevey, CH 
 
(111) 1325 

(732) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE 
S.A.  
Av. Nestle 55, 1800 Vevey, CH 
 
(111) 2251 
(732) DUNLOP INTERNATIONAL LIMITED 
Unit A, Brook Park East, Shirebrook, NG20 
8RY, GB 
 
(111) 2914 
(732) WABCO IP HOLDINGS LLC 
One Centennian Avenue, New Jersey 08855, 
US 
 
(111) 9654 
(732) Lucozade Ribena Suntory Limited, a 
private liability company 
2 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, 
UB11 1BA, GB 
 
(111) 10985 
(732) PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L. 
Jujuy 1197, Bella Vista Buenos Aires 
B166KTA, AR 
 
(111) 10985 
(732) PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L. 
Jujuy 1197, Bella Vista Buenos Aires 
B166KTA, AR 
 
(111) 10986 
(732) PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L. 
Jujuy 1197, Bella Vista Buenos Aires 
B166KTA, AR 
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(111) 10953 
(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited 
Currabinny, Carrigaline, Country Cork, IE 
 
(111) 11214 
(732) Close Trustees (Cayman) Limited 
P.O. Box 1034, Grand Cayman, KY1-1102, 
KY 
 
(111) 11544 
(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited 
Currabinny, Carrigaline, Country Cork, IE 
 
(111) 14203 
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V. 
Velperweg 76 6824 BM Arnhem, NL 
 
(111) 14204 
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V. 
Velperweg 76 6824 BM Arnhem, NL 
 
(111) 14614 
(732) Горан Ѓорѓевиќ 

ул.Владимир Комаров бр.38/3-2, 1000 
Скопје, MK 
 
(111) 12273 
(732) IZOCAM TICARET VE SANAYI A.S. 
Yukari Dudullu Organize Sanayi Bolgesi 3. 
Cadde No:4, 34775 Umraniye, Istanbul,, TR 
 
(111) 14069 
(732) AlFakher International CO. 
P.O.Box 309, Ungland House, Grand 
Cayman, KY1-1104, KY 
 
(111) 14836 
(732) Swiss Pharma International AG 
Waldmannstrasse 8, 8001 - Zurich, CH 
 
(111) 17615 
(732) СЕАВУС ДООЕЛ Скопје 
ул.11 Октомври бр.33А, 1000 Скопје, MK 
 
(111) 17340 
(732) DreamWorks Animation LLC , US 
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ПРОМЕНИ 
 
 
(111) 600 
(732) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD 
1-1, Nishinakajima 4-chome, Yodogawa-ku, 
Osaka, JP 
 
(111) 6633 
(732) Procordia Food AB 
241 81 Eslov, SE 
 
(111) 3872 
(732) Seiko Watch Kabushiki Kaisha (trading 
as Seiko Watch Corporation) 
5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP 
 
(111) 3122 
(732) SONY CORPORATION 
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, JP 
 
(111) 3964 
(732) CUMMINS FILTRATION Inc. 
500 Jackson Street, Columbus, Indiana, US 
 
(111) 3842 
(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) 5762 
(732) PLIVA Hrvatska d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 
HR 
 
(111) 5763 
(732) PLIVA Hrvatska d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 
HR 
 
(111) 5512 
(732) Reebok International Limited 
4th Floor, 11/12 Pall Mall, SW1Y 5LU 
London, GB 
 
(111) 5512 
(732) Reebok International Limited 
4th Floor, 11/12 Pall Mall, SW1Y 5LU 
London, GB 
 
(111) 5535 
(732) PLIVA Hrvatska d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 
HR 
 
(111) 5554 
(732) New Wave Group AB 
Orrekulla Industrigata 61, 425 36 Hisings 
Karra, SE 
 
(111) 5679 
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 
Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR 
 
(111) 5650 
(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vrsac 
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac, RS 
 
(111) 5650 
(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vrsac 
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac, RS 
 
(111) 5650 
(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vrsac 
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac, RS 
 
(111) 5651 
(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vrsac 
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac, RS 
 
(111) 5651 
(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vrsac 
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac, RS 
 
(111) 5651 
(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vrsac 
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac, RS 
 
(111) 5654 
(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vrsac 
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac, RS 
 
(111) 5654 
(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vrsac 
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac, RS 
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(111) 5654 
(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vrsac 
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac, RS 
 
(111) 5652 
(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vrsac 
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac, RS 
 
(111) 5652 
(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vrsac 
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac, RS 
 
(111) 5652 
(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vrsac 
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac, RS 
 
(111) 5653 
(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vrsac 
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac, RS 
 
(111) 5653 
(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vrsac 
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac, RS 
 
(111) 5653 
(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vrsac 
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac, RS 
 
(111) 5710 
(732) The Yokohama Rubber Co. Ltd. 
36-11, Shimbashi , 5-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Tokyo, JP 
 
(111) 5775 
(732) Трговско радиодифузно друштво 
БУБА МАРА Ранко ДООЕЛ Скопје 
ул.Гиго Михајловски бр.2/11, 1000, Скопје, 
Скопје, MK 
 
(111) 5776 
(732) Трговско радиодифузно друштво 
БУБА МАРА Ранко ДООЕЛ Скопје 
ул.Гиго Михајловски бр.2/11, 1000, Скопје, 
Скопје, MK 
 
(111) 3967 
(732) Elektra Entertainment Group Inc. 
75 Rockеfeller Plaza, New York, New York, 
10019, US 

 
(111) 3849 
(732) SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.  
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 
104-8260, JP 
 
(111) 4099 
(732) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL 
7100 N.W. 62nd Avenue, P.O.Box 1014, 
Johnston IA, 50131-1014, US 
 
(111) 4100 
(732) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL 
7100 N.W. 62nd Avenue, P.O.Box 1014, 
Johnston IA, 50131-1014, US 
 
(111) 1088 
(732) LEK farmacevtska druzba d.d 
Verovskova 57,  1526 Ljubljana, SI 
 
(111) 4167 
(732) OKI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD. 
3-16-11 Nishi Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, 
JP 
 
(111) 6345 
(732) CHAMPION PRODUCTS EUROPE 
LIMITED 
Suite 8, Plaza 212, Blanchardstown 
Corporate Park 2, Blanchardstown Dublin 15 
, IE 
 
(111) 3458 
(732) SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD.  
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 
104-8260, JP 
 
(111) 3175 
(732) PLIVA Hrvatska d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, 
HR 
 
(111) 2120 
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000, Zagreb, 
Zagreb, HR 
 
(111) 1790 
(732) SOUR PLIVA farmaceutski, kemijska, 
prehrambena i kozmeticka industrija n.sol. o. 
Ivo Lola Ribar 89  41001 Zagreb, HR 
 
(111) 4497 
(732) Britvic Soft Drinks Limited 
Breakspear Park, Breakspear Way, Hemel 
Hempstead HP2 4TZ, GB 
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(111) 5726 
(732) SGG Lisco LLC 
One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, 
KY 42103, US 
 
(111) 6919 
(732) The Absolut Company Aktiebolag 
117 97 Stockholm,, SE 
 
(111) 7899 
(732) Wyeth Holdings LLC 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, US 
 
(111) 8027 
(732) Wyeth Holdings LLC 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, US 
 
(111) 8255 
(732) Wyeth Holdings LLC 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, US 
 
(111) 9327 
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc. 
The Prentice Hall Corporation System of 
Puerto Rico, Inc. 
c/o FGR Corporate Services, Inc. BBv Tower, 
254 Munoz Rivera, 8th Floor, San Juan, 
Puerto Rico 00936-3507, PR 
 
(111) 8482 
(732) MSD International Holdings GmbH 
Weystrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH 
 
(111) 8482 
(732) MSD International Holdings GmbH 
Weystrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH 
 
(111) 8688 
(732) Wyeth Holdings LLC 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, US 
 
(111) 8826(732) CASTROL LIMITED 
Weakfield House, Pipers Way Swindon, 
Wiltshire SN3 1RE, UK 
 
(111) 9560 
(732) Wyeth Holdings LLC 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, US 
 
(111) 9654 

(732) Lucozade Ribena Suntory Limited, a 
private liability company 
2 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, 
UB11 1BA, GB 
 
(111) 10985 
(732) PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L. 
Jujuy 1197, Bella Vista Buenos Aires 
B166KTA, AR 
 
111) 10986 
(732) PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L. 
Jujuy 1197, Bella Vista Buenos Aires 
B166KTA, AR 
 
(111) 10953 
(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited 
Currabinny, Carrigaline, Country Cork, IE 
 
(111) 11359 
(732) SmithKline Beecham Limited 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, GB 
 
(111) 11153 
(732) Akcionarsko drustvo za proizvodnju, 
preradu i promet derivata nafte "Rafinerija 
ulja Modrica" 
ul. Vojvode Stepe Stepanovica br. 49, Modric, 
BA 
 
(111) 11026 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 11618 
(732) CHIPITA Industrial & Commercial 
Company S.A. and distinctive title CHIPITA 
S.A. 
12th km National road Athens - Lamia, 
Metamorfosis 14452, GR 
 
(111) 11971 
(732) ДОМ - Дизајн ДОО Скопје 
ул.Борка Талески бр.12Б, Скопје, MK 
 
(111) 11889 
(732) JAFFA DOO CRVENKA 
Marsala Tita 245, 25220 Crvenka, RS 
 
(111) 11619 
(732) Weir Minerals Australia Ltd. 
1 Marden Street, Artarmon, New South 
Wales 2064, AU 
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(111) 11552 
(732) Commonwealth Brands, Inc 
(Florida Corporation) 5900 N. Andrews 
Avenue, Fort Lauderdale, Florida 33309, US 
 
(111) 11817 
(732) Church & Dwight Co., Inc., 
500 Charles Ewing Boulevard Ewing, New 
Jersey 08628 , US 
 
(111) 11840 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, US 
 
(111) 12021 
(732) Друштво за трговија и услуги 
ЕУРОЛЕК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
ул. Качанички пат бр. 174, Визбегово, 1000 
Скопје, MK 
 
(111) 13185 
(732) AMCOL INTERNATIONAL 
CORPORATION 
2870 Forbs Avenue, Hoffman Estates, Illinois 
60192, US 
 
(111) 14203 
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V. 
Velperweg 76 6824 BM Arnhem, NL 
 
(111) 14204 
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V. 
Velperweg 76 6824 BM Arnhem, NL 
 
(111) 12403 
(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vrsac 
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 
 
(111) 12404 
(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vrsac 
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 
 
(111) 12508 
(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vrsac 
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 
 
(111) 14127 
(732) La Senza Corporation 
900-1959 Upper Water Street, Halifax, Nova 
Scotia B3J 3N2, CA 
 
(111) 14127 

(732) La Senza Corporation 
900-1959 Upper Water Street, Halifax, Nova 
Scotia B3J 3N2, CA 
 
(111) 13322 
(732) Друштво за трговија увоз-извоз 
БЕСТФУД ТИ ДОО Радовиш 
ул.Индустриска бб,, 2420, Радовиш, MK 
 
(111) 13903 
(732) Wyeth Holdings LLC 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, US 
 
(111) 14175 
(732) Wyeth Holdings LLC 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, US 
 
(111) 14010 
(732) MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., 
Ltd. 
4-1-23, Shiba, Minato-ku, Tokyo, JP 
 
(111) 14011 
(732) MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., 
Ltd. 
4-1-23, Shiba, Minato-ku, Tokyo, JP 
 
(111) 17615 
(732) СЕАВУС ДООЕЛ Скопје 
ул.11 Октомври бр.33А, 1000 Скопје, MK 
 
(111) 15626 
(732) GRIFOLS THERAPEUTICS INC. 
4101 Research Commons, 79 TW Alexander 
Drive, Research Triangle Park, NC 27709, 
US 
 
(111) 17634 
(732) Друштво за производство, промет и 
услуги ПИРОТЕХНИКА ПЛАНЕТ ДООЕЛ 
Скопје 
ул.Славе Деловски бр.21-А Скопје, MK 
 
(111) 15773 
(732) Друштво за производство, промет и 
услуги ПИРОТЕХНИКА ПЛАНЕТ ДООЕЛ 
Скопје 
ул.Славе Деловски бр.21-А Скопје, MK 
 
(111) 16291 
(732) Кафе бар СТАГЕ кафе ТП Маја 
Васил Рисова 
ул.Хо Ши Мин бр. 146 А-Бутел, Скопје, MK 
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(111) 17347 
(732) MSD CONSUMER CARE, INC 
1209 Orange Street, Corporation Trust 
Center, Wilmington, DE, 19801, New Castle 
County, US 
 
(111) 17089 
(732) MSD CONSUMER CARE, INC 
1209 Orange Street, Corporation Trust 
Center, Wilmington, DE, 19801, New Castle 
County, US 
 
(111) 17270 
(732) Wyeth Holdings LLC 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, US 
 
(111) 17267 
(732) Wyeth Holdings LLC 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, US 
 
(111) 17264 
(732) Wyeth Holdings LLC 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, US 
 
(111) 17259 
(732) Wyeth Holdings LLC 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, US 
 
(111) 20109 
(732) Giga-Byte Technology Co., Ltd. 
No.6, Bau Chiang Rd., Hsin-Tien Dist., New 
Taipei City 231, TW 
 
(111) 18443 
(732) Giga-Byte Technology Co., Ltd. 
No.6, Bau Chiang Rd., Hsin-Tien Dist., New 
Taipei City 231, TW 
 
(111) 20345 
(732) Gilead Sciences Ireland UC 
IDA Business and Technology Park 
Carrigtohill, Co. Cork,, IE 
 
(111) 20367 
(732) ABBOTT BIOLOGICALS B.V. 
C.J. van Houtenlaan 36, NI-1381 CP  Weesp, 
NL 
 
(111) 20774 
(732) ТД за трговија, производство, 
градежништво, услуги и застапништво 

ЕЦОТИП Андреевски Илија и др.ДОО 
експорт-импорт Скопје 
ул.Орце Николов 190/3-5, , Скопје - 
Карпош, Скопје - Карпош, MK 
 
(111) 20775 
(732) ТД за трговија, производство, 
градежништво, услуги и застапништво 
ЕЦОТИП Андреевски Илија и др.ДОО 
експорт-импорт Скопје 
ул.Орце Николов 190/3-5, , Скопје - 
Карпош, Скопје - Карпош, MK 
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ИСТЕКУВАЊЕ 

 
(111) 600 

Правото на трговската марка престанува 

да важи на: 28/03/2011 

 

(111) 8322 

Правото на трговската марка престанува 

да важи на: 13/10/2008 

 

(111) 11433 

Правото на трговската марка престанува 

да важи на: 11/04/2013 

 

 

 

СПОЈУВАЊЕ 
 

 

(111) 6633 

(732) Procordia Food AB, 241 81 Eslov, SE 

 

(111) 5650 

(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac, RS 

 

(111) 5651 

(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac, RS 

 

(111) 5654 

(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac, RS 

 

(111) 5652 

(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac, RS 

 

(111) 5653 

(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac, RS 

 

(111) 3264 

(732) SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.,  

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 

104-8260, JP 

 

(111) 3326 

(732) Kraft Foods Global Brands LLC, 

Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, 

US 

 

(111) 11026 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 11817 

(732) Church & Dwight Co., Inc., 

500 Charles Ewing Boulevard Ewing, New 

Jersey 08628 , US 

 

(111) 11840 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 
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ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

 

                                          (111) 14614   MK/T/ 2004/679   

 

ОБНОВУВАЊЕ 

(111) 410   (186) 25/10/2023 

 (111) 3872   (186) 01/11/2018 

 (111) 2800   (186) 15/12/2022 

 (111) 3391   (186) 30/09/2018 

 (111) 3964   (186) 15/12/2016 

 (111) 3654   (186) 15/04/2025 

 (111) 3003   (186) 09/06/2018 

 (111) 2531   (186) 26/10/2021 

 (111) 3598   (186) 08/02/2024 

 (111) 3646   (186) 24/03/2024 

 (111) 5208   (186) 15/06/2024 

 (111) 5191   (186) 08/07/2024 

 (111) 5210   (186) 25/07/2024 

 (111) 5318   (186) 08/08/2024 

 (111) 5762   (186) 30/08/2024 

 (111) 5763   (186) 26/08/2024 

 (111) 5598   (186) 27/09/2024 

 (111) 5512   (186) 05/10/2014 

 (111) 5935   (186) 28/10/2024 

 (111) 5535   (186) 14/11/2024 

 (111) 5554   (186) 15/11/2014 

 (111) 5724   (186) 15/11/2024 

 (111) 5725   (186) 15/11/2024 

 (111) 5773   (186) 15/11/2024 

 (111) 5575   (186) 15/11/2024 

 (111) 5640   (186) 01/12/2024 

 (111) 5679   (186) 15/12/2024 

 (111) 5650   (186) 22/12/2024 

 (111) 5651   (186) 22/12/2024 

 (111) 5654   (186) 22/12/2024 
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 (111) 5652   (186) 22/12/2024 

 (111) 5653   (186) 22/12/2024 

 (111) 5710   (186) 29/12/2024 

 (111) 5775   (186) 29/12/2024 

 (111) 5776   (186) 29/12/2024 

 (111) 3967   (186) 15/09/2018 

 (111) 3849   (186) 16/03/2022 

 (111) 5280   (186) 16/01/2021 

 (111) 5016   (186) 14/03/2020 

 (111) 5064   (186) 05/03/2022 

 (111) 1540   (186) 29/10/2021 

 (111) 4099   (186) 15/02/2025 

 (111) 4100   (186) 15/02/2025 

 (111) 1088   (186) 15/12/2019 

 (111) 4167   (186) 01/02/2021 

 (111) 4168   (186) 16/01/2019 

 (111) 4184   (186) 20/12/2020 

 (111) 1226   (186) 15/09/2018 

 (111) 1237   (186) 15/03/2020 

 (111) 4292   (186) 10/08/2022 

 (111) 6345   (186) 01/03/2024 

 (111) 3458   (186) 10/08/2022 

 (111) 3237   (186) 01/11/2021 

 (111) 3242   (186) 01/11/2021 

 (111) 3243   (186) 01/11/2021 

 (111) 2734   (186) 08/05/2021 

 (111) 2178   (186) 21/12/2017 

 (111) 5726   (186) 05/01/2025 

 (111) 5794   (186) 20/02/2025 

 (111) 4571   (186) 20/01/2025 

 (111) 2914   (186) 29/12/2019 

 (111) 11399   (186) 13/02/2018 

 (111) 8482   (186) 27/08/2018 

 (111) 8826   (186) 21/09/2019 

 (111) 9654   (186) 03/05/2020 

 (111) 9951   (186) 23/08/2020 
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 (111) 10558   (186) 13/11/2020 

 (111) 10810   (186) 18/01/2021 

 (111) 10436   (186) 02/03/2021 

 (111) 10809   (186) 19/07/2021 

 (111) 10985   (186) 24/09/2021 

 (111) 10986   (186) 01/10/2021 

 (111) 10953   (186) 18/10/2021 

 (111) 10877   (186) 23/10/2021 

 (111) 10990   (186) 21/11/2021 

 (111) 12919   (186) 13/12/2021 

 (111) 12452   (186) 25/03/2022 

 (111) 11282   (186) 28/03/2022 

 (111) 11070   (186) 23/04/2022 

 (111) 11067   (186) 23/04/2022 

 (111) 11131   (186) 03/07/2022 

 (111) 11153   (186) 11/11/2022 

 (111) 12002   (186) 25/11/2022 

 (111) 11618   (186) 28/11/2022 

 (111) 11624   (186) 29/11/2022 

 (111) 11626   (186) 29/11/2022 

 (111) 11971   (186) 04/12/2022 

 (111) 11874   (186) 20/12/2022 

 (111) 12000   (186) 29/01/2023 

 (111) 11653   (186) 29/01/2023 

 (111) 11680   (186) 27/02/2023 

 (111) 13063   (186) 25/03/2023 

 (111) 12145   (186) 18/04/2023 

 (111) 11889   (186) 24/04/2023 

 (111) 11915   (186) 25/04/2023 

 (111) 13250   (186) 06/05/2023 

 (111) 11619   (186) 08/05/2023 

 (111) 12993   (186) 23/05/2023 

 (111) 11552   (186) 18/07/2023 

 (111) 12474   (186) 03/10/2023 

 (111) 14229   (186) 12/11/2023 

 (111) 11817   (186) 28/11/2023 
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 (111) 11840   (186) 08/12/2023 

 (111) 11865   (186) 10/12/2023 

 (111) 12021   (186) 15/12/2023 

 (111) 13185   (186) 09/02/2024 

 (111) 14819   (186) 18/02/2024 

 (111) 14821   (186) 18/02/2024 

 (111) 14822   (186) 18/02/2024 

 (111) 13414   (186) 10/03/2024 

 (111) 13940   (186) 31/03/2024 

 (111) 12730   (186) 16/04/2024 

 (111) 12313   (186) 30/06/2024 

 (111) 14203   (186) 23/07/2024 

 (111) 14614   (186) 20/09/2024 

 (111) 12353   (186) 05/10/2024 

 (111) 12480   (186) 08/10/2024 

 (111) 12185   (186) 15/11/2024 

 (111) 12186   (186) 15/11/2024 

 (111) 12403   (186) 29/11/2024 

 (111) 12404   (186) 29/11/2014 

 (111) 12508   (186) 29/11/2014 

 (111) 12531   (186) 02/12/2024 

 (111) 13336   (186) 06/12/2024 

 (111) 13335   (186) 06/12/2024 

 (111) 14560   (186) 16/12/2024 

 (111) 12437   (186) 16/12/2024 

 (111) 12439   (186) 21/12/2024 

 (111) 12441   (186) 21/12/2024 

 (111) 13723   (186) 10/01/2025 

 (111) 17046   (186) 19/01/2025 

 (111) 15029   (186) 21/01/2025 

 (111) 12371   (186) 24/01/2025 

 (111) 12349   (186) 26/01/2025 

 (111) 12501   (186) 28/01/2025 

 (111) 12994   (186) 09/02/2025 

 (111) 12881   (186) 25/02/2025 

 (111) 14127   (186) 16/03/2025 
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 (111) 14736   (186) 28/03/2025 

 (111) 14429   (186) 31/03/2035 

 (111) 12813   (186) 14/04/2025 

 (111) 12949   (186) 12/07/2025 

 (111) 12940   (186) 13/09/2025 

 (111) 13136   (186) 04/11/2025 

 (111) 13223   (186) 25/11/2025 

 (111) 13197   (186) 25/11/2025 

 (111) 13224   (186) 25/11/2025 

 (111) 13196   (186) 25/11/2025 

 (111) 13195   (186) 25/11/2025 

 

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КЛАСИ 
(111) 3003 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 29  месо, риба, живина, дивеч, екстракти од месо, овоштие и зарзават 

конзервирани, сушени и варени, желе, слатко, јајца, млеко и други млечни производи, 

масла и масти за јадење, конзерви, туршии  

кл. 30  кафе, чај, како, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи 

од жита, леб, бисквити, колачи, слатки, бомбони, сладолед, мед, сируп од меласа, 

квасец, прашок за пециво, сол, синап, бибер, оцет, сосови, мирудии, мраз  

кл. 43  ресторански услуги  

(111) 8826 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 4  лубриканти за мотоцикли  

(111) 10833 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 9  авијатичари (специјални заштитни комбинезони за авијатичари), автоматски 

апарати за издавање карти, автоматски апарати за издавање, автоматски 

дистрибутери, автоматски игри /апарати/ со претходно плаќање, автоматски пумпи за 

гаснење, автоматски сигнализатори при губење притисок во авионите, автоматско 

управување (апарати и инструменти за автоматско управување) за возила, агломери 

/мерни инструменти/, аерометри, азбестна облека за заштита од оган, азбестни костуми 

за заштита од оган, азбестни ракавици за заштита од несреќи при работа, азимутни 

инструменти, акселератори на честички /забрзувачи/, актинометри, акумулатори 

(аерометри за киселини за акумулатори), акумулатори (резервоари за акумулатори), 

акустични лостови за грамофони, акустични прекинувачи, аларми (тонски дојавувачи), 

алармни уреди, алкохолметри, амперметри, анализа (апарати за анализа)што  не се за 
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медицинска употреба, анемометри, анимирани цртежи, аноди, аноди во рендгенска 

цевка /антикатоди/, анодни батерии, антени, апарати за гаснење, апарати за јонизација 

(не се за обработка на воздух), апарати за фотокопирање, апертометри /оптички/, 

астрономија (апарати и инструменти за астрономија), астрофотографија (објективи за 

астрофотографија), аудиовизуелно учење (апарати за аудиовизуелно учење), аудиони 

/радио/, ацидометри, бакарни жици /изолирани/, балансирање /рамнотежа/ (уреди за 

балансирање /рамнотежа/), барокомори, барометри, батерии (електрични батерии), 

батерии за палење, безжична телефонија (столбови за безжична телефонија), бензин 

(мерач на количичеството бензин), бетатрони, бленда /фотографија/, бранометри 

/фреквенциометри/, брзина (апарати за контролирање на брзината) за возила, брзина 

(апарати за мерење на брзината) за грамофони, брзина (апарати за мерење на 

брзината) /фотографија/, брзина (контролори на брзина за возила), брзина (покажувач 

на брзината),  брзинометри, бродски  пумпи за гаснење пожар, броила, ваги, ваги 

/децимални/ апарати за мерење на вага, вакумметри, вакумски цевки /радио/, 

варијатори /регулатори/ на светлината, вариометри, видео ленти, визирни лупи за 

огнено оружје, висинометри, вискозиметри, висок, висок (олово за висок), виткање 

коса (електротермички намотувачи за виткање на косата), внатрешни гуми (автоматски 

покажувачи на губењето на притисокот во внатрешнте гуми), вода (покажувач на 

нивото на водата), водење на електрична енергија (опрема за водење на електричната 

енергија)/жици/, воздух (апарати за анализа на воздухот), волтметри, врата (електрични 

затворачи на врати), врата (електрични уреди за отворање врати), врата на вртење 

/автоматска/, врвки за очила, време (апарати за одбележување на времето), габарити 

/инструменти за мерење/, галванизација (апарати за галванизација), галванометри, 

галванопластика (апарати за галванопластика), галвански батерии, галвански 

елементи, галенити /детектори/, гас (апарати за анализа на гасовите), гасометри, 

геодетски апарати и инструменти, геодетски вериги, гласачки апарати, глувче 

/информатика/, говорни цевки, гориво (дистрибутери на гориво) за сервисни станици, 

гориво (саморегулирачки пумпи за гориво), градуирани стаклени садови, грамофони 

(акустични полуги за грамофони), грамофонски игли, грамофонски игли (уреди за 

менување на грамофонските игли), грамофонски плочи, грамофонски плочи (уреди за 

чистење на грамофонските плочи), громобрани, далекумери /телеметри/, далечински 

пишувачи, далечински прекинувачи, далечинско палење (електрични уреди за 

палење), далечинско управување (апарати за далечинско управување), далечинско 

управување со индустриски операции (електрични уреди за далечинско управување 

со индустриски операции), двокраки шестари, демагнетизирање на магнетни ленти 

(апарати за демагнетизирање на магнетни ленти), дензиметри /апарати за мерење 

густина на течностите/, дензинометри /апарати за мерење оптичка густина/, 

дестилација (апарати за дестилација за научна употреба), дестилациони садови за 

лабораториски опити, детектори, детектори за лажни пари, детектори за метални 

предмети за индустриска или воена употреба, детектори за чад, дигалки (командни 

уреди за дигалки), дигитални технички цртачи, дијапозитиви, дијапозитиви (апарати за 

прожектирање на дијапозитиви), дијапозитиви (апарати за урамување на 

дијапозитиви), дијапозитиви (рамки за дијапозитиви), дијастометри, диктат (апарати за 
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диктирање), динамометри, дистрибуциони ормари /електрика/, дифракциски апарати 

/микроскопија/, дишење (апарати за дишење) со исклучок на апаратите за вештачко 

дишење, длабинометри, дозатори /напојувачи/, дозирање (апарати за дозирање), 

дополнителни леќи /оптика/, дурбини /оптика/, дурбини /телескопи/ еднојадрени 

претворувачи, екрани за прожектирање, електричен лак (апарати за електрично 

сечење), електрични акумулатори, електрични акумулатори (апарати за полнење на 

електрични акумулатори), електрични акумулатори (плочи за електрични акумулатори), 

електрични акумулатори (решетки за електрични акумулатори), електрични 

акумулатори за возила, електрични брави, електрични водила, електрични водови, 

електрични водови (идентификациони обвивки за електрични жици), електрични 

водови (приклучоци за електрични водови), електрични грејни чорапи, електрични 

губитоци (покажувач на електрични губитоци), електрични жици, електрични бричалки 

/зумери/, електрични кабли, електрични кабли (кабелски спојки), електрични кабли 

(носачи на електрични калеми), електрични кабли (обвивки за електрични кабли), 

електрични калеми, електрични колектори, електрични кондензатори, електрични 

контакти, електрични контакти од благородни метали, електрични отпорници, 

електрични прекинувачи, електрични претворувачи, електрични приклучоци, 

електрични релеи, електрични спојки /квачила/, електрични трансформатори, 

електрични уреди за перење душеци, електрични утикачи, електрично празнење (цевки 

за електрични празнења), електроди за заварување, електролачно варење (апарати за 

електролачно варење), електролитни кади, електронски моливи /за единици за 

визуелно прикажување/, електронски сигнали (емитувачи на електронски сигнали), 

елеци за заштита од куршуми, елеци за пливање, елеци за спасување, епидијаскопи, 

епрувети, ергометри, еталони  /мерачи/, железнички свртници (електродинамички 

апарати за далечинско управување со железнички свртници), жетони (механизми за 

апарати што се движат со уфрлување жетони), жива (либели за жива), забава (апарати 

за забава) предвидени да се користат само со телевизиски приемници, заби (заштита 

на заби), заварување (електрични апарати за заварување), заварувачи (маски за 

заварувачи), запалки за цигари за автомобили, затегнувачи, заштита (облека за 

заштита од несреќни случаи, зрачења и оган), заштита за заби, заштита од корозија 

(катодни уреди за заштита од корозија), заштитни маски за работници, заштитници за 

лицата на работниците, заштитни шлемови, заштитници за очи, заштитници на 

објективи /фотографија/, звуци (филмови за снимање звуци), звучници (кутии за 

звучници), звучници /магнетофони/, зголемување (апарати за зголемување) 

/фотографија/, зголемувачи /оптика/, земјомери (инструменти за мерење на 

земјиштата), бричкалки /електрични сигнални ѕвончиња/, бричкалки /зумери/, 

ѕвончиња /електрични/ за врата, идентификациска жици за електрични водови, 

идентификациски магнетни картички, израмнувачи /инструменти за мерење/, 

израмнувачи /расклопувачки/, индуктори /електрична струја/, инки за разгласи, 

инкубатори за бактериски култури, инсекти (електрични апарати за привлекување и 

уништување на инсектите), инспекциски огледала за работа, инструменти со 

зголемувачи, интеграциони кругови, интер - комуникации (апарати за интер - 

комуникации), информатички програми /снимени/, информации (апарати за обработка 
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на информации), искри (заштитник од искри), испитување на материјали (инструманти 

и апарати за испитување на материјалите), испитувач /сканер/ /информатика/, исправу 

вачи (струјни исправувачи), јонизација (апарати за јонизација) не се за обработка на 

воздух, кабли, кабли (стегачи за електрични кабли), кади за плавење - промивање 

/фотографија/, калеидоскопи, калеми /фотографии/, калибри /шаблони/, калибрирање 

(прстени за калибрирање), камери /кинематографски апарати/, канали за електрични 

кабли, канцелариски уреди за дупчени картички, капалки, капацитетни мерки, 

капиларни цевчиња, карти (апарати за издавање карти), катоди, кинематографски 

апарати, кинематографски уреди за монтажа на филмови, кинематографски филмови 

(уреди за монтажа на филмови), кинематографски филмови /снимени/, кипрегели, 

киселини (аерометри за киселини), кислород (апарати за преточување на кислород), 

клинометри /падометри/, кожа (апарати за мерење на дебелината на кожата), коленици 

за работници, колчиња за мерење /за земјишта/, командни плочи /електрична струја/, 

командни уреди за дигалки, комбинезони (специјални заштитни комбинезони за 

авијатичари, компаратори, компаси, конектори, контактни леќи, контактори /вклучни 

уреди/, контрола (електрични контролни апарати), контрола (електрични контролни 

апарати), контрола на топлина (апарати за контрола), копчиња за ѕвончиња, 

корекциони леќи /оптика/, корекциони стакла /оптика/, коса (електротермички апарати 

за виткање на косата), космографски инструменти, котва /електрична струја/, кројачки 

метри, кутии за микроскопски стакленца, кутии со капак /електрика/, куќишта за 

разгласи, кучиња (свирки за довикување на кучињата), лаборатории (специјален 

лабораториски мебел), лабораториски опити (комори за лабораториски опити), 

лабораториски опити (печки за лабораториски опити), лабораториски послужавници, 

ласери што не се за медицинска употреба, лемење (електрични апарати за лемење),  

либели, линии за сондирање, лична заштита (уреди за лична заштита) од несреќни 

случаи, логаритамски израмнувачи, л'скање на фотографски снимки (апарати за 

л'скање на фотографски снимки), лупа /зголемувач/ за влакна, лустра (електрични 

уреди за лакирање) за употреба во домаќинство, магла (сигнали за магла) /не се 

експлозивни/, магнети, магнети (свиоци /бобини/ на електромагнетите), магнетни жици, 

магнетни картички,   магнетски кодери, мали отвори на врати /оптика/, манометри, 

маски за дишење, маски за дишење /различни од оние за вештачко дишење/, 

математички инструменти, мегафони, меѓуфазни површини /информатика/, мембрани 

/акустика/, мембрани /фотографија/, мерачи на густината на млекото, мерење 

(електрични апарати за мерење), мерење на брзина (апарати за мерење брзината) 

/фотографија/, мерење на вага (апарати и инструменти за мерење на вага), мерење на 

вага (апаратури за мерење на вага), мерење на оддалеченост (апарати за мерење на 

оддалеченост), мерки, мерни инструменти, мерни скали /за мерење на земјиште/, 

мернички синџири, метални легури (жици од метални легури) /топливи/, метеоролошки 

балони, метеоролошки балони, метеоролошки инструменти, метри /мерни 

инструменти/, метрономи, механички натписи, микрометарски завртувачи /за оптички 

инструменти/, микрометри, микропроцесори, микроскопи, микротоми, микрофони, 

минутници /со исклучок на оние за часовници/, млеко (млекометри), модеми, монитори 

/опрема/, монитори /програми за сметачи/, монтажа на филмовите (уреди за монтажа на 
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филмови), мрежи за заштита од несреќи, мрежи за спасување, музички автомати со 

претходно плаќање, набљудување (инструменти за набљудување), навлаки 

(специјални навлаки за фотографски апарати  и инструменти), навлаки за контактни 

леќи, навлаки за очила, навлаки за очила, напон (рагулатори на напонот) за возила, 

направа за одбележување на рабовите на здолништа /кроење/, наутички апарати и 

инструменти, научни апарати (мембрани за научни апарати), несреќи во прометот 

(поединечни рефлектирачки плочи за заштита во прометот), несреќи на работа 

(апарати за лична заштита на работа), несреќи на работа (мрежи за заштита од несреќи 

на работа), несреќи на работа, зрачење, оган (облека за заштита од несреќи на работа, 

зрачење и оган), нивелирање (инструменти за нивелирање), нивелирки со дурбин, 

нивелирки /инструменти за постигнување водорамност/, ногарки за фотографски 

апарати, нониуси (справи), нуркање (маски за нуркање), нуркање (нуркачки костими), 

нуркање (ракавици за нуркање), нуркање (тампони за уши за нуркање), нуркачки 

комбинезони, нуркачки костуми, нуркачки ракавици, обвивки /идентификациони 

облоги/ за електрични жици, објективи /оптика/, облека за заштита од пожар, облоги за 

електрични кабли, обработка на податоци (апарати за обработка на податоците), 

обработка на текст (апарати за обработка на текст), обртометри /тахометри/, обучување 

(апарати за обучување), овоскопи, оган (облека за заштита од оган), огледала /оптика/, 

огнено оружје (оптички нишан за огнено оружје), ограничувачи /електрична струја/, 

оддалеченост (апарати за одбележување на оддалеченоста), озонометри, октани, 

окулари, олово за висок, ом - метри, оптичарски производи, оптички влакна, оптички 

влакна /водила за светлосни зраци/, оптички инструменти за прожектирање на 

зголемени слики на екран,  оптички кондензатори, оптички леќи, оптички податоци 

(подлоги за оптички податоци) /магнетни/, оптички светилки, оптички стакла, оптички 

читачи, осветлувачи /фотографија/, осигурувачи, осцилографи, очила против 

заслепување, очила /оптика/, палење (батерии за палење), паразити (уреди за заштита 

од паразити) /електрична струја/, паралелни цртачи, пари (детектори за откривање 

лажни пари), пари (уреди за броење и сортирање на парите), пари (фини ваги за 

мерење пари), паркети (електрични лустра за паркети), паркиралшпта (подвижни врати 

со претходно плаќање), паркометри /апарати за мерење на траењето на паркирањето/, 

парните котли (контролни уреди за парни котли), перископи, печатачи за компјутери, 

печатени кругови, печки за лабораториски опити, пирометри, писма (ваги за писма), 

планиметри, планови (инструменти за изработка на планови), пластичната амбалажа 

(апарати за заварување на пластична амбалажа), пливање (елеци за пливање), 

пливање (појаси за пливање), пловење (навигациски инструменти), пловки за 

пливање, плочи за сметање, плути за обележување, плути за сигнализација, плути за 

спасување, податоци (подлоги за податоци) магнетни, подводно пливање (апарати за 

дишење кај подводното пливање), подометри /инстументи за броење чекори/, пожар 

(дојавувачи на пожари), пожар (противпожарни бродови - пумпи), пожар 

(противпожарни распрснувачи), пожарникарски чекани, појаси за пливање, појаси за 

спасување, појачување на звуци (апарати за појачување на звуци), појачувачи, 

појачувачи (цевки или ламби за појачувачи), покажувач на електрични губитоци, 

покажувач на количество, покажувач на косина, покажувач на ниво на бензин, 
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покажувач на рамниште на вода, покажувач на притисок (сигурносни чепови) за 

вентили, покажувач на температура, покажувачи на брзини, покажувачи /индикатори/ 

/електрична струја/, полариметри, полирање (апарати за полирање) за домашна 

употреба, полирање  подови (апарати за полирање на подовите), полнење електрични 

акумулатори (апарати за полнење на електрични акумулатори), полуводила, поморска 

сигнализација (апарати за поморска сигнализација), поморски компаси, помош (уреди 

за давање помош), поштенски марки (бројачи на поштенски марки), правосмукалки, 

правосмукалки (цевки за правосмукалки), прашина (електрични отстранувачи на 

прашината), прашина (правосмукалки за прашина), предаватели на електронски 

сигнали, предаватели /телекомуникации/, предаватели /телефонски апарати/, 

прекинувачи, прекинувачи, прекинувачи со две положби /информетика/, преносник 

/фотографија/, претворачи /електрична струја/, претходно плаќање, прехранбени 

намирници (апарати за анализа на прехранмбените намирници), прецизно мерење 

(апарати за прецизно мерење), прибор за мерење, придушувачи (калеми за 

придушувачи), приемници /аудио, видео/, призми (оптика), приклучни кутии 

/електрика/, приклучни плочи, приклучоци, приклучоци за електрични водови, 

притисок (уреди за мерење притисок), притисок (уреди за одбележување на 

притисокот), притисок (чепови - покажувачи на притисок) /за вентили/, проврти 

(апарати за мерење на проврти), прожектирање (апарати за прожектирање), 

прожектирање (екрани за прожектирање), противзаслепувачки сенила, противпожарни 

млазници /прскалки/, противпожарни пумпи, прстени за калибрирање, рабови за 

патишта светлечки или механички, радари, радио приемници, радио приемници за 

возила, радио - јарбол, радиолошки апарати за индустриска употреба, радиолошки 

заштитници /екрани/ за индустриска употреба, радиотелеграфски апарати, 

радиотелефонски апарати, разводни кутии /електрика/, разводни кутии /електрична 

струја/, разводни ормани /електрична енергија/, разводни плочи /електрична енергија/, 

разводни пултови /електрична енергија/, разгласи, ракавици за заштита на работа, 

ракавици за заштита од X зраци за индусриска употреба, рамки за очила, рамови за 

очила, растери за фотогравури, рачни ваги со лост, регистарски благајни, регулирачи 

на брзина за грамофони, регулирачи на напон за возила, регулирачи на светла , 

редуктори /електрична струја/, рентген (уреди за заштита од рентген зраци) не се за 

медицинска употреба, рентген апарати /не се за медицинска употреба/, рентген зраци 

(цевки за рентген зраци), рентген филмови /осветлени/, рентгенски зраци (апарати и 

инсталации за производство на рентгенски - зраци) не се за медицинска употреба, 

рентгенски снимки, не се за медицинска употреба, реостати, репродукција на звукот 

(апарати за репродукција на звук), респиратори за филтрирање воздух, реторти, 

рефрактометри, рефрактори, решетка за цедење /фотографски работи/, решетки за 

електрични акумулатори, садови за леење, салинометри, саморегулирачки пумпи за 

гориво, сателити за научна употреба, сахометри, светилки за темни комори 

/фотографија/, светлечки натписи,  светлечки ознаки на патиштата, светлечки цевки за 

реклами, светлиномери /експозиметри/, светлометри, свртувачи (бројачи на 

свртувања), секстанти, секцирање (прибор за секцирање) /микроскопија/, сигнали 

(електродинамички апарати за далечинско управување со сигнали), сигнализатори за 
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пожар, сигнализација (триаголници за сигнализација) за 

возила во дефект, сигнализација, светлечка или механичка, сигнални електрични 

ѕвончиња, сигнални ѕвончиња, сигнални светилки, сигнални свирчиња, сигнални 

уреди против кражба, сигурносна опрема /не ги вклучува седиштата во возилата 

ни спортската опрема/сигурност во железнички промет (апарати за сигурност во 

железничкиот промет), силициумови плочки /за интегрирани кругови/, симулатори за 

управување со возило или за контрола на возилото, синџирчиња за очила, сирени, 

скали за спасување, скафендери, работници со скафендери (апарати 

за работниците за скафендер), скелиња за спасување, склопови, сметање (уреди за 

сметање), сметачи, сметачи (помошни мемории за сметачи),  собирање (апарати за 

собирање), собирачи, сонди за научна употреба, сондирање (апарати и уреди за 

сондирање), сончеви батерии, спектографи, спектроскопи, специјални футроли за 

фотографски апарати и инструменти, спојки за електронски кабли, спојни кутии 

/електрична струја/, стакла за очила, стакла обложени со водечки метал, стакленца за 

микроскопи (кутии за микроскопски стакленца), стап за откривање вода, стативи за 

реторти, стегалки /електрика/, стереоскопи, стереоскопски 

апарати, стерометри, столбови за радиоантени, струјни исправувачи, струјни кругови 

(прекинувачи на струјните кругови), струјно преспојување (уреди за струјно 

преспојување), сулфитометри, табли за сигнализација /светлечки или механички/, 

таксиметри, тастатура за сметачи, тахометри, телевизиски апарати, телевизиски 

апарати (механизми за претходно плаќање за телевизиските апарати), телеграфи 

/апарати/, телеграфски жици, телескопи, телефакси, телефонски апарати, телефонски 

жици, телефонски предаватели, телефонски слушалки, темни комори (ламби за 

темните комори) /фотографија/, темни комори /фотографија/, 

температура (покажувачи на температурата), теодолити, термо - јонски електрични 

светилки и ламби, термо - јонски ламби, термоионски светилки, термостати, 

термостати за возила, тонски водови, тонски дојавувачи, тонски сигнализатори, 

топлина (апарати за контрола на топлината), топломери /не се за медицинска 

употреба/, точила /електрични/, транзистори /електроника/, трансформатори, 

трансформатори за зголемување на струјата, трепкачи /светлосна сигнализација/, 

триаголници за сигнализација на возилата во дефект, 

троногалки за фотографски апарати, ултравиолетови зраци (филтери за 

ултравиолетови зраци), ултразвучни хидролокатори /сонери/, уреди за обележување 

километри /за возила/, уреди за одбележување притисок, уреди за сметање, утикачки 

уреди /струјни утикачи/, училишен алат, уши (тампони за уши), 

за нуркање, фактурирање (уреди за фактурирање), ферментација (апарати за 

ферментација), физика (апарати и инструменти за во физиката), филмови (апарати за 

режење филмови), филмски ленти /осветлување/, филтери за маски за 

дишење, филтери за ултравиолетови зраци за фотографија, филтери за фотографија, 

флуоресцентни екрани /заштитници/, фонометри, фото ќелии, фотографии (апарати за 

л'скање на фотографиите), фотографии (апарати за сушење на фотографиите), 

фотографии (апарати за сушење на фотографиите), фотографии (решетки за цедење 

фотографии), фотографски апарати, фотографски визирки, фотогафски снимки 
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(апарати за фотографски снимки), фотоелеграфија (апарати за фотоелеграфија), 

фотокопирање (апарати и уреди за фотокопирање) /вклучително и електростатски и 

термички апарати и уреди/, фотометри, фотофилмски печат (растери за фотофилмски 

печат), фрактирање (апарати за контрола на фрактирањето) /франкотип апарати/, 

фреквенција 

(високофреквентни апарати), фреквенциометри, хелиографски апарати, хемиски 

апарати и инстументи, хигрометри, хидрометри, холограми, хроматографски апарати 

за лаборатории, хронографи (апарати за мерење на трајноста), цевки за електрично 

празнење (различни од цевките за електрично осветлување), цевки за шмукање 

прашина, цевки или ламби за засилување, церади за спасување, циклотрони, чад 

(детектори за чад), часометри, чевли (електрични чистачи на чевли), чепови - 

покажувачи на притисок за вентили, читачи на стапчести кодови, читачи 

/информатика/, чкрапала /фотографија/, шестари /инструменти за мерење/, шминка 

(електрични апарати за симнување на шминката), џебни светилки (батерии за џебни 

светилки)  

кл. 11  автоматски прекинувачи на гориво, автомобили (осветлувачки тела на 

автомобилите), автомобили (предни светла /фарови/ за автомобили), автомобили 

(светилки на покажувачите на правецот на возење кај автомобилите, автомобили 

(уреди против заслепување) /дополнителна опрема на светла/, аеротерми, 

акомулатори на пареа, акомулатори на топлина, алкохол (алкохолни пламеници), 

алкохол (алкохолни согорувачи), апарати за зафаќање вода, атомски печки /нуклеарни 

реактори/, ацетилен (ацетиленски генератори), ацетилен (ацетиленски пламеници), 

ацетилен (ацетиленски согорувачи), ацетилен (ацетиленски фарови), бањи (греалки за 

бањи), бањи (инсталации за бањи), бањи (опрема за бањи), бањи на седење (кади за 

бањите на седење), бањи со вртложни струење на водата, бањи со топол воздух 

(апарати за бањите со топол воздух), бидеа за миење, бистрење, чистење (инсталации 

за бистрење), божиќни елки (електрични свеќички за божиќни елки), броеви за куќи 

/светлечки/, варење (апарати и инсталации за варење), варење (прибор за варење) 

/електричен/, варила, велосипеди (осветлување за велосипеди), велосипеди 

(осветлување за велосипеди), венецијански фенери /светилки/, вентилатори 

/климатизација/, вентили за испуштање /не се автоматски/ за инсталации на парно 

греење, вентили за регулирање на рамништата во резарвоарите, влажнење на 

воздухот за радијаторите на централно греење, вода (апарати за водоснабдување), 

вода (апарати за каптирање на водата) вода (апарати за ладење на водата), вода 

(апарати за филтрирање на водата), вода (апарати и инсталации за смекнување на 

водата), вода (апарати и уреди за прочистување на водата), вода (водоскоци) украсни, 

вода (грејачи за вода) /апарати/, вода (инсталации за дистрибуција на водата), вода 

(инсталации за довод на водата), вода (инсталации за прочистување на водата), вода 

(прибор за регулација и сигурност на апаратите за вода), вода (стерилизатори на 

водата), вода (хидранти), вода за пиење (филтери на водата за пиење), вода под 

притисок (резервоари за вода под притисок), водоводи (цевки мешалки за водоводи), 

водоводни инсталации, водоскоци /фонтани/, воздух (апарати за анализа на воздухот), 

воздух (апарати за ладење на воздухот), воздух (апарати и уреди за прочистување на 
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воздух), воздух (греалки за воздух /калорифери/), воздух (инсталации за 

кондиционирање на воздухот), воздух (инсталации за кондиционирање на воздухот) за 

возила, воздух (инсгалации за филтрирање на воздухот), воздух (јонизациони апарати 

за облагородување на воздухот), воздух (стерилизатори на воздух), воздух (сушачи на 

воздухот), воздух (филтери за воздух) за климатизација, воздух /дезодорирање/, 

воздух /ултравиолетови/ (ламби за ултравиолетови зраци) не се за медицинска 

употреба, воздушни возила /апарати за осветлување за воздушни возила), возила 

(инсталации за греење на возилата), возила (инсталации за климатизација на 

возилата), возила (ламби - покажувачи за правецот на возилата), возила (одмрзнувачи 

на стаклата на возилата), возила (осветлувачки уреди за возила), возила (предни 

големи светла на возилата), возила (против заслепувачки направи за возила) опрема 

за светла, возила (рефлектори за возила), возила (светла за возила), возила (уреди 

против замаглување /замрзнување/ за возила), гас (апарати на гас за прочистување), 

гас (запалки за гас), гас (прибор за регулација и сигурност на гасоводите), гас (прибор 

за регулација и сигурност на апаратите на гас), гас (прочистувачи на гасот) /делови на 

инсталациите за гас/, гасоводи (прибор за регулација и сигурност на гасоводите), 

генератори /ацетиленски/, генератори (парни) /не се делови од апарати/, генератори на 

гас, големи фенери, горива (апарати за обработка на нуклеарни модератори и горива), 

горива (предгрејачи на горивата), греалки за воздух /калорифери/, греалки за кревети, 

греалки за кревети, греалки за купатило, греалки за нозе, греалки за нозе (канцеларки) 

електрични поставени, греалки за нозе /електрични или неелектрични/, греалки за 

шишиња за хранење со дудинки /електрични/, греалки со вода за кревети, греење 

(електрични апарати за греење), греење (инсталации за греење), греење (котли /печки/ 

за греење), греење (уреди за греење) на тврдо или течно гориво или гас, греење за 

возила (инсталации за греење на возилата), греење на пареа (неавтоматски испусни 

вентили за инсталација на парно греење), греење со топла вода (инсталации за греење 

со топла вода), грејачи за виткање на косата, грејачи за вода /бојлери/, грејачи за 

пегли, грејачи за храна, грејачи на вода /апарати/, грејачи на тела, грејачки електрични 

нишки, грејачки плочи, грла за електрични светилки, даски за ВЦ школки, дезинфекција 

(апарати за дезинфекција), дестилација (апарати за дестилација), дестилација 

(цилиндри за дестилација), дестилациони цилиндри, дистрибуција на вода (инсталации 

за дистрибуција на водата), дувалки /вентилатори/ делови на уреди за проветрување, 

дупки за вентилација, дупки за вентилација во лабораторија, електрични апарати за 

варење кафе, електрични апарати за пржење компири /фритези/, електрични бојлери, 

електрични грејачки нишки, електрични калапи за слатки, електрични маши, 

електрични радијатори, електрични садови за варење на намирници под притисок, 

електрични светилки, електрични светилки (грла за електрични светилки), електрични 

свеќички за божиќни елки, електрични уреди за варење, електрично празнење (цевки 

за електрично празнење) за осветлување, жарни нишки за електрични светилки, 

заварување /ламби за заварување/, замаглување (греачки уреди против замаглување 

/замрзнување/) за возила, замрзнувачи, запалка, запалка на гас, заслепување (уреди 

против заслепување) за возила /дополнителна опрема за светла/, затворачи за 

радијатори, заштитни уреди за осветлување, ѕидни носачи за гасни пламенки, 
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изменувачи на топлина, испарувачи, јонизација (апарати за јонизација) за обработка на 

воздух, кабини за туширање, кади за бањање, кади за бањање (облоги за кади за 

бањање), кади за бањање во седечка положба, калорифери, камини за станови, кафе 

(апарати за варење црно кафе) електрични, кафе (апарати за пржење кафе), кафе (тави 

за пржење кафе), кафе (филтери за кафе) електрични, климатизација (апарати за 

климатизација), климатизација за возила (инсталација за климатизација за возила/, 

ковачки печки /подвижни/, слатки (калапи за слатки /вафли/) /електрични/, 

кондиционирање на воздух (апарати за кондиционирање на воздухот), 

кондиционирање на воздух (инсталации за кондиционирање на воздухот), 

кондиционирање на воздух (инсталации за кондиционирање на воздухот во возила), 

коса (сушачи за коса) /апарати/, котли за греење (одводни цевки во сводот на котли за 

греење), котли за греење (уреди за полнење на котлите за греење), котли за перални, 

котли за централно греење (цевки на котли за централно греење), котлиња со грејни 

цевки /бојлери/, котлиња /печки/ за греење, кревети (греалки за кревети), крма (апарати 

за сушење на крмата), куќишта за светилки, куќни броеви /светлечки/, лабораториски 

пламеници, лабораториски светилки, лак (јаглен за лачни лампи), ламби за 

заварување, лампиони, лачни ламби, лачни ламби (јаглен за лачни ламби), леб 

(пржилници за леб) /тостери/, лепило (апарати за греење на лепилата), лонци за 

варење под притисок /електрични/, лонци и котли /големи димензии/, лустери, 

магнезиум (магнезиумови жици) /осветлување/, метални арматури /рамки/ за печки, 

мешалки за водоводни инсталации, млеко (апарати за ладење на млекото), модератори 

(апарати за обработка на гориво и нуклеарни модератори), морска вода (инсталации за 

отстранување на морската вода), мраз (апарати за правење мраз), напојувачи на котли 

на централно греење, ниво (вентили за регулирање на рамништата за резервоари), 

нозе (греалки за нозе) електрични или неелектрични, нужници /санитарни чворови/ 

подвижни, нуклеарни модератори (инсталации за обработка на горива и нуклеарни 

модератори), овошје (апарати за печење овошје), одводни цевки за камин, 

одмрзнувачи за возила, опрема за печки за сушење /носачи/, отвори /канали/ во сводот 

на парните котли за греење, отпрашуван.е (инсталации за отпрашување) за 

индустриска употреба, отстранување на солта од морската вода (инсталации за 

отстанување на сол од морската вода), отстранувачи на миризби (апарати за 

отстранување на миризби) /не се за лична употреба/, оџаци (оџаководни канали во 

оџаците), оџаци (разводни направи во оџаци /шибери/), палење на гас (запалка на гас), 

пареа (акумулатори на пареа), пареа (генератори за производство на пареа), пареа 

(инсталација за производство на пареа), парење (уреди за парење на лице), 

пастеризатори /уреди/, пегли (грејачи за пегли), пекари (печки за пекарници), пепел 

(автоматски инсталации за отргнување на пепелта), перални (котли за перални), 

перколатори /електрични уреди за варење црно кафе/, перници /електрично греени/ не 

се за медицинска употреба, петролејски /нафтени/ пламеници, печење (ражен за 

печење), печки (арматура за печки), печки (ладење на печките), печки (обликувана 

опрема за печки), печки (простор во печките за пепел), печки (решетки за печки), печки 

(уреди за полнење на печките), печки за сушење (основа за полнење на печките за 

сушење), печки /огниште/, печки /со исклучок на печките за вршење опити/, печки 
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/уреди за греење/, пијалок (апарати за ладење на пијалокот), пламеници на гас, 

пламеници на гас (ѕидни носачи за пламеници на гас), пламеници за нафта /петролеј/, 

пламеници за светилки /ламби/, пламеници за уништување бактерии, плочи за греење, 

подвижни кабини за турски бањи, подлоги за полнење печки, подлоги за цевки за вода, 

поење (автоматски уреди за поење), покажувачи на правец (лампи за покажување на 

правец) за возила, полимеризацила (инсталација за полимеризација), полнење (уреди 

за полнење) за печки, поцрнување /со бронза/ (апарати за црнење), прав (апарати за 

всисување на прав) за индустриска употреба, премачкување кади, пржилници, 

пржилници за леб /тостери/, проветрување (напи за проветрување), проветрување 

(напи за проветрување) за лаборатории, проветрување /климатизација/ (инсталации  за 

климатизација за возила), проветрување /климатизација/ (уреди за проветрување), 

продолжувачи за цевки /против прскање/, проекција (светилки за апарати за 

проекција), простори /садови/ во печките за пепел, прочистување на вода (апарати за 

прочистување водата), прочистување воздух (апарати за прочистување на воздухот, 

прочистување масло (апарати за прочистување на маслото), прочистување отпадни 

води (инсталации за прочистување на отпадните води), прочистувачи на гас /делови 

на инсталациите на гас/, разладувачи на гас (не се делови на апарати), рељјефни 

слатки (метална електрична двокрилна тава за печење рељефни колачиња), садови за 

варење под притисок /електрични/, садови за стерилизација/електрични, санитарни 

чворови за мажи /писоари/, санитарни чворови /ВЦ/, санитарни чворови /ВЦ/ (ВЦ 

школки), санитарни школки /ВЦ/, светилки за осветлување, светилки на гас, светилки 

на покажувачи на правецот за возењето на возилата, сињак (греачи против создавање 

сињак) за возила, славини славини за цевки за вода, смекнување вода (апарати за 

смекнување на водата), согорувачи со жарна нишка, согорувачи /пламеници/, тутун 

(апарати за ладење на тутунот) хромтографија (хромтографски апарати за индустриска 

употреба), чадење, арење /фумигација/ (апарати за фумигација) не се за медицинска 

употреба, шишенца со цуцли (греалки со шишенца со цуцли) електрични  

кл. 35  агенции за трговски информации, агенции за увоз - извоз, анализа на 

производната цена, вештачење на дејности /експертиза/, водење дејност (служби за 

давање совети за водење на одделни дејности), вработување (заводи за 

вработување),  дактилографски услуги, дејности (консултации за водење на 

дејностите), дејности (помош во водењето на дејностите), дејности (професионални 

консултации), дејности (советување за организирање и водење на дејностите), 

демонстрација на производи, документи (умножување на документи), економски 

прогнози, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на 

информатичките картотеки), истражувања за дејностите, изнајмување уреднички 

апарати, изнајмување  уреднички апарати и прибор, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), извоз (агенции 

за извоз - увоз), јавно мислење (испитување на јавното мислење), книги 

(книговодство) консултации врзани за прашањата на персоналот, ниговодство, 

лицитација (продажба на лицитација), манекени (манекенски услуги) во рекламни и 

промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови, обработка на 

текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за 
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организирање на дејностите), пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на 

пазарот), персонал (вработување персонал), плакатирање /огласување/, платни 

листови (изработка платни листови), помош во управување со индустриски или 

трговски претпријатија , пребарувања за дејности, преместување (услуги за 

преместување на претпријатија), преписи на соопштенија, претплата на весници 

(услуги за претплата на весници) /за трето лице/, проценка на волна, производни цени 

(анализа на производните цени), промоција /продажба  за  трето  лице/,  пропагандни  

дејности,  проверка на сметки, распределба /дистрибуција/ на примероци,секретарство 

(секретарски услуги), сметководсгво, соопштувања за дејноста, статистичко 

информирање, стебла во шуми (проценка на стеблата), стенографски услуги такси 

(изработка на такси), телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање /за 

отсутни претплатници/, товарни вагони (компјутерска локализација на товарни вагони), 

трговски дејности (проценка на трговските дејности), уредување излози, увоз - извоз 

(агенции за увоз - извоз), хелиографско умножување  
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ВПИШУВАЊЕ 
 
194. Лидија Цветкова, адвокат 
ул. “Црвена Вода” бр. 18/2 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 070 376 050, 070 313 897 
факс. 02 32 33 522 
e-mail: adv.lidijacvetkova@t-home.mk 
            adv.magdalenaandova@gmail.com 

ПРОМЕНИ 
 
121. Леонид ТРПЕНОСКИ, адвокат     
ул. “Аминта Трети” бр. 37/22 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3296-465 
факс. 02 3296-557 
е-маил: leonidtrpenoski@mt.net.mk 

 

137. Петошевиќ ДООEЛ  друштво за 
остварување и заштита на интелектуална 
сопственост Скопје 
ул. Oрце Николов 68/4 реон 20 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 3245 955, 3245 985 
Факс. 02 3245 984 
емаил: Macedonia@petosevic.com   
 

168. Живка Костовска Стојковска 
ул. Oрце Николов 68/4 реон 20 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 3245 955 / 985 
Факс 02 3245 984 
e-mail: zkostovska@petosevic.com 

87. Адвокатско друштво  
 ПОЛЕНАК 
Се впишува ново лице вработено кај застапникот 
Јана Дуковска Деспотовска, адвокат 
 

mailto:adv.lidijacvetkova@t-home.mk
mailto:adv.magdalenaandova@gmail.com
mailto:leonidtrpenoski@mt.net.mk
mailto:Macedonia@petosevic.com
mailto:zkostovska@petosevic.com
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ИСПРАВКИ ЗА ГЛАСНИК 2/2015 
 

Повторно објавени пријави 
 
(210) TM  2013/527 (220) 03/06/2013 

(442) 30/06/2015 

(731) ДООЕЛ Ликуки-Хоме 

ул.Јорго Костовски бр.46, 7000 

Битола, MK 

(740) ДООЕЛ Ликуки-Хоме  

ул.Ѓорѓи Ѓорѓиевски бб, Кременица, 

7000 Битола 

(540)  

 
(591) зелена, сребрена, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32 минерална вода, сода вода и 
безалкохолни пијалоци 

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

(442) 30/06/2015 

(731) Јавно претпријатие ВОДОВОД 

И КАНАЛИЗАЦИЈА - Скопје 

ул.Ѓуро Стругар бр.5, Скопје, MK 

(540)  

 

(591) сина и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37 услуги за снбдување со вода; 
поставување на инсталации за 
водовод и канализација 

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

(442) 30/06/2015 

(731) СЕЛИМ СУЛИМАНОВИЌ 

ул.Киро Фетак бр.21а, 1300 

Куманово, MK 

(540)  

 
(591) црвена, портокалова, кафена, 

жолта, сина, црна, сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34 тутун, производи за пушачи и 
кибрити 
кл. 35 огласување, рекламирање, 
водење на работење, управување со 
работи 
кл. 39 транспортни услуги, пакување и 
складирање стоки 
 

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

(442) 30/06/2015 
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(731) ДПТ ИВОНА-П доо 

Вон Градашорци бб о.Василево, 

п.фах 12, Струмица, MK 

(540)  

 

IVONA HYGIENE FIRST 

(591) светло зелена, потемно зелена 

и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511 
 
кл. 16 хартија, картон и производи од 
нив кои не се опфатени со други 
класи 
кл. 35 услуги при продажба на мало и 
големо со производи од хартија 
кл. 40 обработка на материјали 
 

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

(442) 30/06/2015 

(731) Јумис ДОО Кочани 

ул.Бел камен број 30, Кочани, MK 

(540)  

 
(591) портокалова, кафена, зелена, 

бела, капучино, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20 мебел 

кл. 35 услуги при продажба на големо 
и мало на мебел 
 

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

(442) 30/06/2015 

(731) Јумис ДОО Кочани 

ул.Бел камен број 30, Кочани, MK 

(540)  

 
(591) златна, црна, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
 
кл. 20 мебел 
кл. 35 услуги при продажба на големо 
и мало на мебел 
 


