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AP	 -	Afrikanska	regionalna	organizacija	za	industriska		 	 	 	
	 sopstvenost (ARIPO)

BX	 -	Biroto	na	Beneluks	za	`igovi	i	modeli

EA  -	Evroaziska	patentna	organizacija

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

EP	 -	Evropsko	patentno	biro	(EPO)

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

OA	 -	Afrikanska	organizacija	za	intelektualna		 		 	 	
	 sopstvenost	(OAPI)

WO	 -	Svetska	organizacija	za	intelektualna	sopstvenost	(WIPO)

GC -	Kooperativen	sovet	na	arapskite	zemji	vo	Zalivot

AD -	Andora
AE	 -	Zdru`enite	Arapski		 	

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

Re		pub	lika
CG		-	Kongo
CH		-	[vajcarija
CI		 -	 Bregot	 na	 slonovata		

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

Republika
DZ	 -	Al`ir
EC		 -	Ekvador

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

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

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

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

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

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

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

Ostrovi
VN	 -	Vietnam
VU	 -	Vanuatu
WS	 -	Samoa
YE -	Jemen
YU	 -	Jugoslavija
ZA	 -	Ju`noafri~ka	Repubika
ZM	 -	Zambija
ZR	 -	Zair
ZW	 -	Zimbabve
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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 (ЊИПО 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)  
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(54)  Назив на пронајдокот 

(56) Цитирани документи 

(57)  Апстракт или патентно барање 

(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)  C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 25/00

  

(11)  4752   (13) Т1 

(21)  2012/412   (22) 09/11/2012 

(45) 31/08/2013 

(30)   

(96)  08/12/2009 EP09795842.5 

(97)  31/10/2012 EP2379557 

(73)  Eli Lilly and Company 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, 

US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BURKHOLDER, Timothy, Paul; CLAYTON, 

Jochua, Ryan and MA, Liandong 

(54)  АМИНО ПИРАЗОЛ СОЕДИНЕНИЕ 

(57)  1  3-(4-хлоро-2-флуоробензил)-2-метил-N-

(5-метил-1H-пиразол-3-ил)-8-

(морфолинометил)имидазо[1,2-b]пиридазин-6-

амин, или негова фармацевтски прифатлива 

сол.  

има уште 6 патентни барања. 

 

(51)  A 61K 38/17, 38/20, A 61P 19/02, 19/06  

(11)  4757   (13) Т1 

(21)  2012/413   (22) 08/11/2012 

(45) 31/08/2013 

(30)  0853385P  20/10/2006  US 

(96)  19/10/2007 EP07839723.9 

(97)  08/08/2012 EP2124997 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 

777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 

10591, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  VICARY, Catherine and MELLIS, Scott 

(54)  "УПОТРЕБА НА IL-1 АНТАГОНИСТ ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА ГИХТ И ПСЕУДОГИХТ" 

(57)  1  Употреба на интерлеукин 1 (IL-1) 

антагонист во производството на лек за 

лекување, инхибиција или подобрување на 

метаболичко ревматско нарушувања на 

хиперурикемија, при што IL-1 антагонист е 

фузиoнирачки протеин што се состои од IL-1 

сврзувачки дел од екстрацелуларниот домен на 

човечкиот IL-1RAcP, IL-1 сврзувачки дел од 

екстрацелуларниот 

домен на човечките IL-1R1 и мултимеризирачка 

компонента, а метаболичкото нарушувања е 

ревматски гихт.  

има уште 11 патентни барања. 

 

(51)  C 07D 209/42, A 61K 31/404, A 61P 9/12  

(11)  4756   (13) Т1 

(21)  2012/470   (22) 13/12/2012 

(45) 31/08/2013 

(30)  0910692  20/06/2009  GB 

(96)  21/06/2010 EP10728525.6 

(97)  19/09/2012 EP2367791 

(73)  Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. 

5 Basel Street P.O.Box 3190  49131 Petah Tiqva 

, IL 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  COSTI, Sonia; KHAN, Mubeen; GHARPURE, 

Milind; PANDEY, Anand, Kumar; YADAY, Roop 

Singh; PATIL, Pramod Vittal; LAD, Sachin and 

PATLE, Girish 

(54)  ЕРИНДОПРИЛ ТОЗИЛАТ 

(57)  1  Периндоприл тозилат сол.  

има уште 8 патентни барања. 
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(

51)  A 61K 9/46, 31/58  

(11)  4750   (13) Т1 

(21)  2013/31   (22) 31/01/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  0013091  21/07/2008  EP 

(96)  02/07/2009 EP09800023.5 

(97)  09/01/2013 EP2306988 

(73)  Dr. Falk Pharma GmbH 

Leinenweberstr.5  79041 Freiburg, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  WILHELM, Rudolf and PROLS, Markus 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКА ФОРМУЛАЦИЈА ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА ГОРНИОТ ДИГЕСТИВЕН 

ТРАКТ 

(57)  1  Шумлива таблета којашто содржи 

будесонид за формулацијата за раствор за 

испирање на уста којашто може да биде орално 

администрирана за употреба во лекување на 

воспалителни промени на горен дигестивен 

тракт.  

има уште 9 патентни барања. 
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(51)  A 47B 49/00, B 65G 17/32, 35/08  

(11)  4751   (13) Т1 

(21)  2013/32   (22) 01/02/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  0058943  22/12/2008  FR 

(96)  09/12/2009 EP09801515.9 

(97)  07/11/2012 EP2379430 

(73)  Vazeille, Joel and Chaigne, Patrick 

Tour Totem 57 Quai de Grenelle  75015 Paris, 

FR and 53 bis avenue Gabriel Peri  94100 Sain-

Maur Des Fosses, FR 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  Vazeille, Joel and Chaigne, Patrick 

(54)  ТРАНСПОРТНА ЛЕНТА ЗА ШИШИЊА 

(57)  1  Подвижната лента која се состои од 

плоча (20) со затворена лента (3) вдолж која 

шишенцата (10) континуирано се водат до 

држачите кои се така поставени за да бидат во 

слободен контакт  цел да се формира 

континуиран проток низ лентата (3), секој држач 

се состои од хоризонтална потисна плоча (72) 

на која се поврзани поголем број на вертикални 

лопатки (74а, 75а) кои формираат прстен и 

можат да се движат еластично настрана од 

ротационата оска на плочата, нејзината 

внатрешна површина е наменета за носење кон 

периферијата на шишенцето (10) назначена со 

тоа што надворешната и внатрешната површина 

на сечилата (74а, 75а) од држачите на 

шишенцата се рамни во местото на кое се 

спојуваат (референца А) со плочата.  

има уште 15 патентни барања. 

 

 

 

 

 

 

(51)  A 61K 38/31, A 61P 3/08  

(11)  4744   (13) Т1 

(21)  2013/33   (22) 01/02/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  08159918  08/07/2008  EP 

(96)  07/07/2009 EP09793940.9 

(97)  05/12/2012 EP2310042 

(73)  Novartis AG 

Lichtstrasse 35  4056 Basel, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  SCHMID, Herbert 

(54)  УПОТРЕБА НА ПАСИРЕОТИД ЗА 

ТРЕТМАНОТ НА ЕНДОГЕНА 

ХИПЕРИНСУЛИНЕМИЧНА ХИПОГЛИКЕМИЈА 

(57)  1  Пасиреотид или негова фармацевтски 

прифатлива сол за употреба во третманот или 

спречувањето на ендогена хиперинсулинемична 



 

 Патенти   7 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

хипогликемија назначенo со тоа, што ендогената 

хиперинсулинемична хипогликемија не е 

предизвикана од инсулином.  

има уште 7 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  A 01N 25/04, 43/38  

(11)  4745   (13) Т1 

(21)  2013/34   (22) 01/02/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  08151880  25/02/2008  EP 

(96)  17/02/2009 EP09715753.1 

(97)  26/12/2012 EP2257156 

(73)  Bayer CropScience Aktiengesellschaft 

Alfred-Nobel-Strasse 50  40789 Monheim, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  VERMEER, Ronald; EBERHARD, Manmuela 

and KUHNHOLD, Jurgen 

(54)  КОЦЕНТРИРАНИ СУСПЕНЗИИ НА БАЗА 

НА МАСЛО 

(57)  1  Концентрирани суспензии на база на 

масло, назначени со тоа, што содржат  

- барем едно соединение, тврдо на собна 

температура, со формулата (I) 

  

во кое што 

X претставува халоген, алкил, алкокси, 

халоалкил, халоалкокси или циано, 

W, Y и Z независно едно од друго претставуваат 

водород, халоген, алкил, алкокси, халоалкил, 

халоалкокси или циано, 

A претставува водород, во секој случај 

дополнително халоген-супституиран аллкил, 

алкоксиалкил, заситен, дополнително 

супституиран циклоалкил во кој што 

дополнително барем еден прстенест атом е 

заменет од хетероатом, 

B претставува водород или алкил, или 

A и B заедно со јаглеродниот атом на кој тие се 

прикачени претставуваат заситен или незаситен, 

несупституиран или супституиран циклус што 

дополнително содржи барем еден хетероатом, 

D претставува NH или кислород, 

G претставува водород (a) или претставува една 

од групите  
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во кои што 

E претставува метален јон или амониумов јон, 

L претставува кислород или сулфур, 

M претставува кислород или сулфур, 

R
1
 претставува во секој случај дополнително 

халоген-супституиран алкил, алкенил, 

алкоксиалкил, алкилтиоалкил, полиалкоксиалкил 

или дополнително халоген-, алкил- или алкокси-

супституиран циклоалкил што може да биде 

прекинат од барем еден хетероатом, во секој 

случај дополнително супституиран фенил, 

фенилалкил, хетарил, феноксиалкил или 

хетарилоксиалкил, 

R
2
 претставува во секој случај дополнително 

халоген-супституиран алкил, алкенил, 

алкоксиалкил, полиалкоксиалкил или 

претставува во секој случај дополнително 

супституиран циклоалкил, фенил или бензил, 

R
3
 претставува дополнително халоген-

супституиран алкил или дополнително 

супституиран фенил, 

R
4
 и R

5
 независно едно од друго претставуваат 

во секој случај дополнително халоген-

супституиран алкил, алкокси, алкиламино, 

диалкиламино, алкилтио, алкенилтио, 

циклоалкилтио или претставува во секој случај 

дополнително супституиран фенил, бензил, 

фенокси или фенилтио и 

R
6
 и R

7
 независно едно од друго претставуваат 

водород, во секој случај дополнително халоген-

супституиран алкил, циклоалкил, алкенил, 

алкокси, алкоксиалкил, претставува 

дополнително супституиран фенил, претставува 

дополнително супституиран бензил или заедно 

со азотниот атом на кој што тие се прикачени 

претставуваат дополнително супституиран 

прстен што е дополнително прекинат од 

кислород или сулфур 

- барем едно средство за пенетрирање со 

формулата (II) 

R
8
-O-(-PO-)p-(-EO-)q- R

9
     (II) 

во кое што 

R
8
 претставува алкил со праволиниски или 

разгранет ланец што има до 20 јаглеродни 

атоми, 

R
9
 претставува H, метил, етил, n-пропил, 

изопропил, n-бутил, изобутил, t-бутил, n-пентил 

или n-хексил, 

EO претставува CH2-CH2-O-, 

PO претставува 

p претставува број од 4 до 8 и 

q претставува број од 6 до 10, 

- барем едно растително масло, 

- барем еден нејонски сурфактанс одбран од 

групата составена од  

- полиетилен оксид полипропилен оксид 4-

бутоксибутил етер, 

- полиетилен гликол етери од алкохоли со 

праволиниски ланец, 

- продукти од реакцијата на масни киселини со 

етилен оксид и 

- мешавини од овие гореспоменати сурфактанси 

и/или 

- барем еден анјонски сурфактанс. 

има уште 9 патентни барања. 

 

(51)  A 61K 9/127, 38/18, 47/18, C 07K 14/51  

(11)  4746   (13) Т1 

(21)  2013/35   (22) 01/02/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  06021093  06/10/2006  EP 

(96)  05/10/2007 EP07818735.8 

(97)  23/01/2013 EP2081551 

(73)  Scil Technology GmbH 

Fraunhoferstrasse 15 82152 Martinsried, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 
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АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  HELLERBRAND, Klaus; SCHUETZ, Andreas 

and SIGL, Rainer 

(54)  ФОРМИРАЊЕ НА СУШЕНА 

РЕКОНСТРУИРАНА ВЕЗИКУЛА ЗА 

ФАРМАЦЕВТСКА ПРИМЕНА 

(57)  1  Сув фармацевтски состав кој што содржи 

дехидриран активен агенс кој што содржи 

везикули кои што содржат 

 

15 a) најмалку еден липид, 

б) најмалку еден активен агенс, 

ц) агенс кој ја подобрува фузијата, при што 

агенсот кој ја подобрува фузијата е алкална 

аминокиселина селектирана од аргинин, 

хистидин, лизин или цитрулин, и 

д) нема агенс за стабилизирање на мембраната, 

 

при што рехидрацијата на сувиот фармацевтски 

состав со воден раствор резултура во 

формирање на мулиламеларни липозоми кои 

што имаат просечен липозомален дијаметар од 

повеќе од 1 mm, кои липозоми го покриваат 

активниот агенс.  

има уште 13 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  A 61K 39/395  

(11)  4747   (13) Т1 

(21)  2013/36   (22) 01/02/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  353509 P  01/02/2002  US 

(96)  30/01/2003 EP10011810.8 

(97)  19/12/2012 EP2311869 

(73)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

Rahway, NJ 07065-0907, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  De Waal Malefyt, Rene; Liu, Yong-Yun; 

Nagalakshmi, Marehalli, L.; Watanebe, Norihiko; 

Soumelis, Vassili and Yuan, Wei 

(54)  УПОТРЕБА НА РЕАГЕНСИ ПОВРЗАНИ СО 

ЦИТОКИНИ НА ЦИЦАЧИ 

(57)  1  Антагонист на TSLP/IL-50 (НИЗА ИД БР:1) 

или TSLP/IL-50R (НИЗА ИД БР:2, 3) за употреба 

при третирање на астма или атопичен дерматит; 

при што антагонистот е антитело или дел од 

него кој што специфично ги врзува TSLP/IL-50 

(НИЗА ИД БР:1) или TSLP/IL-50R (НИЗА ИД 

БР:2, 3); и при што антагонистот го спречува 

производството на T-клетки на IL-4, IL-5 , IL-13 и 

TNFалфа.  

има уште 0 патентни барања. 
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(51)  C 07D 403/14, A 61K 31/4178, 31/4184, A 

61P 31/12, C 07D 413/14  

(11)  4748   (13) Т1 

(21)  2013/37   (22) 01/02/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)   

(96)  09/02/2010 EP10704290.5 

(97)  16/01/2013 EP2398794 

(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)  KADOW, John, F.; LAVOIE, Rico; BELEMA, 

Makonen; GOOD, Andrew C.; LOPEZ, Omar D.; 

ROMINE, Jeffrey Lee; SNYDER, Lawrence B.; 

ST.LAURENT, Denis R.; HAMANN, Lawrence G.; 

BENDER, John A. and KAPUR, Jayne 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА ВИРУСОТ НА ХЕПАТИТ 

Ц 

(57)  1  Соединение со Формула (I) 

 

 или фармацевтски прифатлива сол од тоа, при 

што 

секој m е независно 0 или 1; 

секој n е независно 0 или 1; 

L е врска или е селектиран од 

 

  

и 

 

  

при што секоја група е приближена со својот лев 

крај закачен за бензимидазол и својот десен крај 

закачен за R1; 

R1 е селектиран од 

 

  

секој R
2
 е независно селектиран од алкил и хало; 

секој R
3
 е независно селектиран од водород и -

C(O)R
7
; 

R
4
 е алкил; 

R
5
 и R

6
 се независно селектирани од водород, 

алкил, цијаноалкил, и хало, или R
5
 и R

6
, заедно 

со јаглеродните атоми за кои тое се закачени, 

формираат шест- или седумчлен прстен кој што 

незадолжително содржи еден хетероатом 
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селектиран од азот и кислород и незадол-

жително содржи една дополнителна двојна 

врска; и 

секој R7 е независно селектиран од алкокси, 

алкил, арилалкокси, арилалкил, циклоалкил, 

(циклоалкил)алкил, хетероциклил, 

хетероциклилалкил, (NR
c
R

d
)алкенил, и 

(NR
c
R

d
)алкил 

има уште 26 патентни барања. 

 

(51)  A 61K 31/445, 31/21, 31/405  

(11)  4749   (13) Т1 

(21)  2013/38   (22) 04/02/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  550915 P  05/03/2004  US 

(96)  07/03/2005 EP05724887.4 

(97)  21/11/2012 EP1725234 

(73)  The Trustees of The University of 

Pennsylvania 

Philadelphia, Pennsylvania 19104-6283, 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)  RADER, Daniel, J. 

(54)  МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 

ЗАБОЛУВАЊА ИЛИ БОЛЕСТИ ПОВРЗАНИ СО 

ХИПЕРЛИПИДЕМИЈА И 

ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЈА СО 

ИСТОВРЕМЕНО СВЕДУВАЊЕ НА МИНИМУМ 

НА НЕСАКАНИТЕ ДЕЈСТВА 

(57)  1  Употреба на MTP инхибитор во 

производството на лек за третирање на субјект 

кој што страда од заболување поврзано со 

хиперлипидемија и / или хиперхолестеролемија, 

при што споменатото третирање опфаќа давање 

на начин од најмалку три чекори, со 

зголемување на дозите на споменатиот MTP 

инхибитор на споменатиот субјект.  

има уште 29 патентни барања. 

 

(51)  B 29C 70/70, B 60C 15/028, 17/04, 17/06  

(11)  4753   (13) Т1 

(21)  2013/40   (22) 05/02/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  0003320  13/06/2008  FR 

(96)  08/06/2009 EP09761880.5 

(97)  07/11/2012 EP2300220 

(73)  Hutchinson 

2,rue Balzac 75008 Paris, FR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Marsaly, Olivier; Pelletier, Bruno; MATHIEU, 

Sebastien and AUVRAY, Stephane 

(54)  УРЕД ПРОТИВ ИЗДИШУВАЊЕ НА ГУМА 

КАЈ МОТОРНО ВОЗИЛО, МОНТАЖЕН УРЕД 

КОЈ ГО ИНКОРПОРИРА ИСТИОТ И 

ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖА НА ИСТИОТ 

(57)  1  Уред против издишување на гума (30, 

130, 230) наменет за вметнување во монтажен 

склоп без внатрешна гума (1) кај моторно 

возило, којшто содржи обрач на тркалото (10) со 

множество на блокови (10а и 10б) и обвивка на 

гума (20) којашто содржи рабови (21 и 22) 

монтирани наспроти прирабниците (12 и 13) на 

обрачот, уредот содржи: 

 

- кружна потпорна структура (30, 130, 230) 

наменета за монтажа околу обрачот така да 

биде потпора на обвивката при пад на 

притисокот при издишување на гумата во 

внатрешноста на монтажниот склоп, и којшто 

содржи зајакнување (34 до 634), и 

- средства (31 и 32) за затворање на 

рабовите наспроти ивиците на обрачот коишто 

се наменети да ја поврзат потпорната структура 

кон рабовите, се карактеризира со тоашто 

содржи аксијален појас (34 до 634) кој има 

најмалку еден пар спротивни краеви (34а и 34б 

до 634а и 634б) одвоени со аксијален 

поврзувачки процеп (34ц до 634ц) и поврзани 

меѓусебно со заменливи средства за 

поврзување (35, 135, 235, 535, 635, 36, 536, 636) 

за прицврстување на каишот, споменатата 

потпорна структура е раздвоена радијално во 

линија со споменатиот или секој процеп така да 

му се дозволи на уредот да биде рачно 

монтиран во внатрешноста на обвивката со 

постапно вметнување на споменатата обвивка 

во споменатата структура којашто е привремено 
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лишена од споменатите средства за 

поврзување.  

има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 61K 31/437, A 61P 35/00, A 61K 31/5377, 

C 07D 471/04  

(11)  4741   (13) Т1 

(21)  2013/42   (22) 08/02/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  20070109555  04/06/2007  EP and 

20070896284P  22/03/2007  US 

(96)  20/03/2008 EP08718102.0 

(97)  12/12/2012 EP2139477 

(73)  GENKYOTEX SA 

16 Chemin des Aulx  1228 Plan-les-Ouates, CH 

(74)  ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат  

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје 

(72)  PAGE, Patrick; ORCHARD, Mike; FIORASO-

CARTIER, Laetitia and MOTTIRONI, Bianca,  

(54)  ДЕРИВАТИ НА ПИРАЗОЛО ПИРИДИН 

КАКО ИНХИБИТОРИ НА НАДПХ ОКСИДАЗА 

(57)  1  Пиразоло пиридин дериват, според 

Формула (I): 

кадешто Г1 е селектиран од Х, по избор заменет 

со Ц1-Ц6 алкил, по избор заменет Ц3-Ц8-

циклоалкил Ц1-Ц6 алкил, по избор заменет 

хетероциклоалкил Ц1-Ц6 алкил, по избор 

заменет арил Ц1-Ц6 алкил и по избор заменет 

хетероарил Ц1-Ц6 алкил; Г2 е селектриран од  

Х, по избор заменет Ц1-Ц6 алкил, по избор 

заменет Ц2-Ц6 алкенил, по избор заменет Ц2-Ц6 

алкинил, по избор заменет арил, по избор 

заменет Ц1-Ц6 алкил арил, по избор заменет 

арил Ц1-Ц6 алкил, по избор заменет 

хетероарил, по избор заменет Ц1-Ц6 алкил 

хетероарил, по избор заменет хетероарил Ц1-Ц6 

алкил, по избор заменет Ц2-Ц6 алкенил арил, по 

избор заменет арил Ц2-Ц6 алкенил, по избор 

заменет Ц2-Ц6 алкенил хетероарил, по избор 

заменет хетероарил Ц2-Ц6 алкенил, по избор 

заменет C3-C8-циклоалкил, по избор заменет 

хетероциклоалкил, по избор заменет Ц1-Ц6 

алкил Ц3-Ц8-циклоалкил, по избор заменет Ц3-

Ц8-циклоалкил Ц1-Ц6 алкил, по избор заменет 

Ц1-Ц6 алкил хетероциклоалкил и по избор 

заменет хетероциклоалкил Ц1-Ц6 алкил; Г3 е 

селектиран од Х, по избор заменет Ц1-Ц6 алкил, 

по избор заменет Ц2-Ц6 алкенил, по избор 

заменет Ц2-Ц6 алкинил, по избор заменет арил, 

по избор заменет Ц1-Ц6 алкил арил, по избор 

заменет арил Ц1-Ц6 алкил, по избор заменет 

хетероарил, по избор заменет Ц1-Ц6 алкил 

хетероарил, по избор заменет хетероарил Ц1-Ц6 

алкил, по избор заменет Ц2-Ц6 алкенил арил, по 

избор заменет арил Ц2-Ц6 алкенил, по избор 

заменет Ц2-Ц6 алкенил хетероарил, по избор 

заменет хетероарил Ц2-Ц6 алкенил, по избор 

заменет Ц3-Ц8-циклоалкил, по избор заменет 

хетероциклоалкил, по избор заменет Ц1-Ц6 

алкил Ц3-Ц8-циклоалкил, по избор заменет Ц3-

Ц8-циклоалкил Ц1-Ц6 алкил, по избор заменет 

Ц1-Ц6 алкил хетероциклоалкил и по избор 

заменет хетероциклоалкил Ц1-Ц6 алкил; Г4 е 

селектиран од Х, по избор заменет Ц1-Ц6 алкил, 

по избор заменет Ц2-Ц6 алкенил, по избор 

заменет Ц2-Ц6 алкинил, арил, по избор заменет 

Ц1-Ц6 алкил арил, по избор заменет арил Ц1-Ц6 

алкил, по избор заменет хетероарил, по избор 

заменет Ц1-Ц6 алкил хетероарил, по избор 

заменет хетероарил Ц1-Ц6 алкил, по избор 

заменет Ц2-Ц6 алкенил арил, по избор заменет 

арил Ц2-Ц6 алкенил, по избор заменет Ц2-Ц6 
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алкенил хетероарил, по избор заменет 

хетероарил Ц2-Ц6 алкенил, по избор заменет 

Ц3-Ц8-циклоалкил, по избор заменет 

хетероциклоалкил, по избор заменет Ц1-Ц6 

алкил Ц3-Ц8-циклоалкил, по избор заменет Ц3-

Ц8-циклоалкил Ц1-Ц6 алкил, по избор заменет 

Ц1-Ц6 алкил хетероциклоалкил и по избор 

заменет хетероциклоалкил Ц1-Ц6 алкил; Г5 е 

селектиран од Х, по избор заменет Ц1-Ц6 алкил, 

по избор заменет Ц2-Ц6 алкенил, по избор 

заменет Ц2-Ц6 алкинил, по избор заменет арил, 

по избор заменет Ц1-Ц6 алкил арил, по избор 

заменет арил Ц1-Ц6 алкил, по избор заменет 

хетероарил, по избор заменет Ц1-Ц6 алкил 

хетероарил, по избор заменет хетероарил Ц1-Ц6 

алкил, по избор заменет Ц2-Ц6 алкенил арил, по 

избор заменет арил Ц2-Ц6 алкенил, по избор 

заменет Ц2-Ц6 алкенил хетероарил, по избор 

заменет хетероарил Ц2-Ц6 алкенил, по избор 

заменет Ц3-Ц8-циклоалкил, по избор заменет 

хетероциклоалкил, по избор заменет Ц1-Ц6 

алкил Ц3-Ц8-циклоалкил, по избор заменет Ц3-

Ц8-циклоалкил Ц1-Ц6 алкил, по избор заменет 

Ц1-Ц6 алкил хетероциклоалкил и по избор 

заменет хетероциклоалкил Ц1-Ц6 алкил; како и 

фармацевтски прифатени соли кои 

произлегуваат од нив, за употреба како лекови, 

при што терминот "заменети" се однесува на 

групи заменети со субститутите од 1 до 5, 

избрани од група составена од "алкил", 

"алкенил", "алкинил", "Ц3-Ц8-циклоалкил", 

"хетероциклоалкил" "алкил арил" "алкил 

хетероарил", "алкил циклоалкил", "алкил 

хетероциклоалкил", "амино", "аминосулфонил", 

"амониум", "ацил амино", "амино карбонил", 

"арил", "хетероарил", "сулфинил", "сулфонил", 

"алкокси", "алкокси карбонил", "карбамат", 

"сулфанил", "халоген", трихалометил, циано, 

хидрокси, меркапто и нитро.  

има уште 15 патентни барања. 

 

(51)  A 61P 11/06, A 61K 31/44, 31/495, 9/72, A 

61P 11/08  

(11)  4758   (13) Т1 

(21)  2013/55   (22) 20/02/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)   

(96)  25/02/2003 EP07112823.5 

(97)  05/12/2012 EP1849468 

(73)  Takeda GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  BEUME, Rolf; WOLLIN, Stefan-Lutz; 

WEIMAR, Christian and BUNDSCHUH, Daniela 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ШТО СОДРЖИ 

РОФЛУМИЛАСТ И ЛЕВОЦЕТИРИЗИН 

(57)  1  Фармацевтски состав кој содржи, во 

мешавина, 3-Циклопропилметокси-4-

дифлуорометокси-N-(3,5-дихлоропирид-4-ил)-

бензамид [INN: ROFLUMILAST], негова 

фармацевтски прифатлива сол, солват или N-

оксид, или солват на негова сол или N-оксид, и 

[2-[4-[(R)-p-хлоро-алфа-фенилбензил)-1-

пиперазинил]етокси]-оцетна киселина [INN: 

LEVOCETIRIZINE] или негов фармацевтски 

прифатлив дериват.  

има уште 6 патентни барања. 

 

(51)  A 61K 31/573, 9/28, A 61P 19/02  

(11)  4754   (13) Т1 

(21)  2013/57   (22) 21/02/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)   

(96)  03/08/2007 EP07801510.4 

(97)  28/11/2012 EP2049123 

(73)  Horizon Pharma AG 

Kagenstrasse 17  4153 Reinach, CH 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  SCHAFFLER, Achim 

(54)  ТРЕТМАН НА РЕВМАТСКО ЗАБОЛУВАЊЕ 

СО ОДЛОЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА 

ГЛУКОКОРТИКОИД 

(57)  1  Глукокортикоид  содржан во  дозирачка 

форма за одложено ослободување за употреба 

кај третман на пациент што страда од знаци и 

симптоми на основни ревматски заболувања 
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и/или остеоартритис, кадешто споменатиот 

третман се дава еднаш дневно најмалку две 

недели.  

има уште 17 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  A 61B 17/68, 17/72, 17/88  

(11)  4755   (13) Т1 

(21)  2013/58   (22) 21/02/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)   

(96)  27/03/2009 EP09156438.5 

(97)  05/12/2012 EP2116204 

(73)  H & R Spezialfedern GmbH & Co. KG. 

Elsper Strasse 36  57368 Lennestadt, DE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  Labitzke, Reiner, Prof.Dr. 

(54)  НАПРАВА ЗА СТАБИЛИЗИРАЊЕ 

ДЛАБОКИ КРШЕНИЦИ НА КОСКИ 

(57)  1  Направа за стабилизирање долги 

тубуларни фрактури на коски, кои содржат 

елемент за стабилизирање, кој е дизајниран како 

спирална шипка која може да се внесе во 

празнината на тубуларната коска и е зашрафена 

во коскената срж; на барем едната страна, овој 

стабилизирачки елемент има направа таква што 

се употребува најкрута спирална шипка (10) која 

има спирална форма, која има вертикална 

еластичност на федерот поставен високо, во 

рамки од 1000-6000 N/mm, со што нема 

вистинска промена на должината  l во надолжна 

насока на спиралната шипка, карактеристична по 

тоа што спиралната шипка има должина од 250 

до 300 mm и е погодна да се ориентира во 

надолжна насока на оската на коската, и 

дијаметарот на спиралната шипка е прилагоден 

на големината на медуларниот простор.  

има уште 8 патентни барања. 
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(51)  C 07D 213/64  

(11)  4742   (13) Т1 

(21)  2013/146   (22) 24/04/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)   

(96)  05/07/2005 EP05758232.2 

(97)  30/01/2013 EP1764361 

(73)  Eisai R&D Management Co., Ltd 

6-10, Koishikawa, 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 

112-8088 , JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  OMAE, Takao; ITO, Koichi; ARIMOTO, Itaru; 

NAGATO, Satoshi; SUGAYA, Yukiko; URAWA, 

Yoshio and NAKA, Hiroyuki 

(54)  КРИСТАЛ НА 1,2-ДИХИДРОПИРИДИН 

СОЕДИНЕНИЕ И МЕТОДА ЗА 

ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ИСТОТО 

(57)  1  Кристал на 3-(2-цианофенил)-5-(2-

пиридил)-1-фенил-1,2-дихидропиридин-2-он 

хидрат што има врв на прекршување под агол на 

прекршување (2и ± 0.2°) од 8.7° во прекршување 

на X-зраците врз прашок.  

има уште 14 патентни барања. 

 

(51)  C 07D 217/02, A 61K 31/472, 31/4725, 

31/496, 31/5377, A 61P 25/00, 3/04, 3/10, C 07D 

217/04, 217/06, 401/12, 405/06, 409/06  

(11)  4743   (13) Т1 

(21)  2013/148   (22) 24/04/2013 

(45) 31/08/2013 

(96)  24/05/2005 EP05772938.6 

(97)  27/02/2013 EP1753725 

(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)  DIAZ MARTIN, Juan Antonio and JIMENEZ 

BARGUENO, Maria Dolores 

(54)  ДЕРИВАТИ НА 

ТЕТРАХИДРОИЗОХИНОЛИН СУЛФОНАМИД, 

НИВНО ДОБИВАЊЕ И ТЕРАПЕВТСКА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 

  

каде што: 

n може да претставува вредност од 1 до 6; 

-(C)n- претставува C1-6 алкилиденска група која 

може да биде супституирана со 1 до 4 
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супституенти одбрани од атом на халоген, како 

и хидроксилна, нитро, цијано, амино, C1-3 

моноалкиламино, C2-6 диалкиламино или C1-3 

алкокси група; 

R1 претставува: 

" атом на водород; 

" C1-6 алкилна група; 

R2 претставува: 

" атом на водород; 

" C1-6 алкилна или C3-6 циклоалкилна 

група која може да биде супституирана со 1 до 

4 супституенти одбрани од атом на халоген, 

хидроксилна, нитро, цијано, амино, C1-3 

моноалкиламино, C2-6 диалкиламино, C1-2 

перхалоалкилна, C1-3 халоалкилна, C1-3 

алкокси или C3-6 циклоалкилна група, 

моноцикличен хетероарил како, на пример, 

тиенил, фурил или пиролил, или арил како, на 

пример, фенил или нафтил; при што 

наведениот арил може да биде супституиран со 

1 до 4 супституенти одбрани од атом на 

халоген, хидроксилна, нитро, цијано, амино, C1-

3 моноалкиламино, C2-6 диалкиламино, C1-3 

алкилна, C1-2 перхалоалкилна, C1-3 

халоалкилна или C1-3 алкокси група, или C1-3 

алкилидендиокси група; 

B претставува: 

" NR3R4, каде што: 

  R3 и R4, независно еден од друг, 

претставуваат C1-6 алкилна група, или атом на 

водород; или 

  R3 и R4 заедно претставуваат C1-6 

алкилиденска група, C2-8 алкенилиденска 

група, C1-3 алкилиден-O-C1-3 алкилиденска 

група, или C1-3 алкилиден-N(R5)-C1-3 

алкилиденска група, каде што R5 претставува 

атом на водород, или C1-3 алкилна или C1-6 

алкилкарбонилна група, при што е можно 

наведените C1-3 алкилна и C1-6 

алкилкарбонилна група да бидат супституирани 

со атом на халоген, или хидроксилна, C1-3 

алкокси, нитро, цијано или амино група; или 

" аминоциклик којшто е поврзан преку 

јаглероден атом со групата -NR1-(C)n-, одбран 

од азиридин, азетидин, пиролидин, пиперидин и 

морфолин; 

при што наведените групи R3 и R4, како и 

наведениот аминоциклик, може да бидат 

супституирани со 1 до 4 супституенти одбрани 

од фенил, бензил, атом на халоген, како и 

хидроксилна, нитро, цијано, амино, C1-3 

моноалкиламино, C2-6 диалкиламино, C1-3 

алкилна или C1-3 алкокси група; а азотниот 

атом може да биде супституиран со C1-3 алкил, 

во вид на база или киселинска адитивна сол, 

како и во вид на хидрат или солват, 

со исклучок на соединението во коешто R1 и R2 

претставуваат атоми на водород, B претставува 

диметиламино група, а -(C)n- претставува 

етилиденска група.  

има уште 7 патентни барања. 
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ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ 
 
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) 
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен 
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 
 

 

 

(51) (51)основен (11) 13 

8C07D487/04 8C07D487/04 4752 A1 

8A61K31/5025 8C07D487/04 4752 A1 

8A61P25/00 8C07D487/04 4752 A1 

8A61K38/17 8A61K38/17 4757 A1 

8A61K38/20 8A61K38/17 4757 A1 

8A61P19/06 8A61K38/17 4757 A1 

8A61P19/02 8A61K38/17 4757 A1 

8C07D209/42 8C07D209/42 4756 A1 

8A61K31/404 8C07D209/42 4756 A1 

8A61P9/12 8C07D209/42 4756 A1 

8A61K9/46 8A61K9/46 4750 A1 

8A61K31/58 8A61K9/46 4750 A1 

8A47B49/00 8A47B49/00 4751 A1 

8B65G35/08 8A47B49/00 4751 A1 

8B65G17/32 8A47B49/00 4751 A1 

8A61K38/31 8A61K38/31 4744 A1 

8A61P3/08 8A61K38/31 4744 A1 

8A01N25/04 8A01N25/04 4745 A1 

8A01N43/38 8A01N25/04 4745 A1 

8A61K9/127 8A61K9/127 4746 A1 

8A61K47/18 8A61K9/127 4746 A1 

8C07K14/51 8A61K9/127 4746 A1 

8A61K38/18 8A61K9/127 4746 A1 

8A61K39/395 8A61K39/395 4747 A1 

8C07D403/14 8C07D403/14 4748 A1 

8A61K31/4184 8C07D403/14 4748 A1 

8A61K31/4178 8C07D403/14 4748 A1 

8A61P31/12 8C07D403/14 4748 A1 

8C07D413/14 8C07D403/14 4748 A1 

8A61K31/445 8A61K31/445 4749 A1 

8A61K31/405 8A61K31/445 4749 A1 

8A61K31/21 8A61K31/445 4749 A1 

8B29C70/70 8B29C70/70 4753 A1 

8B60C15/028 8B29C70/70 4753 A1 

8B60C17/04 8B29C70/70 4753 A1 

8B60C17/06 8B29C70/70 4753 A1 
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8A61K31/437 8A61K31/437 4741 A1 

8A61K31/5377 8A61K31/437 4741 A1 

8A61P35/00 8A61K31/437 4741 A1 

8C07D471/04 8A61K31/437 4741 A1 

8A61P11/06 8A61P11/06 4758 A1 

8A61P11/08 8A61P11/06 4758 A1 

8A61K9/72 8A61P11/06 4758 A1 

8A61K31/44 8A61P11/06 4758 A1 

8A61K31/495 8A61P11/06 4758 A1 

8A61K31/573 8A61K31/573 4754 A1 

8A61K9/28 8A61K31/573 4754 A1 

8A61P19/02 8A61K31/573 4754 A1 

8A61B17/68 8A61B17/68 4755 A1 

8A61B17/72 8A61B17/68 4755 A1 

8A61B17/88 8A61B17/68 4755 A1 

8C07D213/64 8C07D213/64 4742 A1 

8C07D217/02 8C07D217/02 4743 A1 

8C07D217/04 8C07D217/02 4743 A1 

8C07D217/06 8C07D217/02 4743 A1 

8C07D401/12 8C07D217/02 4743 A1 

8C07D405/06 8C07D217/02 4743 A1 

8C07D409/06 8C07D217/02 4743 A1 

8A61K31/4725 8C07D217/02 4743 A1 

8A61K31/472 8C07D217/02 4743 A1 

8A61K31/496 8C07D217/02 4743 A1 

8A61K31/5377 8C07D217/02 4743 A1 

8A61P3/04 8C07D217/02 4743 A1 

8A61P3/10 8C07D217/02 4743 A1 

8A61P25/00 8C07D217/02 4743 A1 

 

 

 

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) 

Bayer CropScience 
Aktiengesellschaft 

A 01N 25/04, 43/38 4745 Т1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 403/14, A 61K 31/4178, 31/4184, A 61P 
31/12, C 07D 413/14 

4748 Т1 

Dr. Falk Pharma GmbH A 61K 9/46, 31/58 4750 Т1 

Eisai R&D Management Co., Ltd C 07D 213/64 4742 Т1 



 

 Патенти   19 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

Eli Lilly and Company C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 25/00 4752 Т1 

GENKYOTEX SA A 61K 31/437, A 61P 35/00, A 61K 31/5377, C 07D 
471/04 

4741 Т1 

H & R Spezialfedern GmbH & Co. KG. A 61B 17/68, 17/72, 17/88 4755 Т1 

Horizon Pharma AG A 61K 31/573, 9/28, A 61P 19/02 4754 Т1 

Hutchinson B 29C 70/70, B 60C 15/028, 17/04, 17/06 4753 Т1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61K 39/395 4747 Т1 

Novartis AG A 61K 38/31, A 61P 3/08 4744 Т1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61K 38/17, 38/20, A 61P 19/02, 19/06 4757 Т1 

SANOFI C 07D 217/02, A 61K 31/472, 31/4725, 31/496, 
31/5377, A 61P 25/00, 3/04, 3/10, C 07D 217/04, 
217/06, 401/12, 405/06, 409/06 

4743 Т1 

Scil Technology GmbH A 61K 9/127, 38/18, 47/18, C 07K 14/51 4746 Т1 

Takeda GmbH A 61P 11/06, A 61K 31/44, 31/495, 9/72, A 61P 
11/08 

4758 Т1 

Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. C 07D 209/42, A 61K 31/404, A 61P 9/12 4756 Т1 

The Trustees of The University of 
Pennsylvania 

A 61K 31/445, 31/21, 31/405 4749 Т1 

Vazeille, Joel and Chaigne, Patrick A 47B 49/00, B 65G 17/32, 35/08 4751 Т1 

 

 



 

20 | С т р а н а   Патенти 
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

(51) F 24J 2/48, C 09K 2/00  

(11) 3094  (13) А1 

(21)  2007/153  (22) 02/05/2007  

  

(45) 31/08/2013 

(30) 20070153  02/05/2007  MK 

(73) НАСОВ, Илија 

ул."Вељко Влаховиќ" 18/42  1000 Скопје, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72) НАСОВ, Илија 

(54) АБСОРБЕРИ ЗА СОНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ 

СО СЕЛЕКТИВНИ ПРЕВЛАКИ НА КРИЛАТА И 

НА ЦЕВКИТЕ ОД АБСОРБЕРИТЕ 

(57) Апсорбери на сончеви колектори кои се 

состојат од бакарни цевки ултразвучно заварени 

за бакарни лимови се карактеризира со тоа што 

селективните превлаки се нанесени како на 

цевките така и на лимовитe. При употребата 

цевките низ кои струи работниот медим се 

директно поставени на сончевото зрачење и 

преносот на енергија се врши директно низ ѕидот 

на цевките со селективни превлаки кон работниот 

медиум. Варијациите на користење на цевките 

кои се прекриени со селективни превлаки 

дозволуваат нивно користење во констелација со 

цилиндрични конкавни огледала, како и 

абсорбери чии цевки се заварени за eдно 

бакарно крило кое во целост го прима сончевото 

зрачење кое паѓа на површината од абсорберот.

  

 

 

 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ДОКАЗИ ДО СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ 

 
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) 
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен 
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 
 

 

 

(51) (51)основен (11) 13 

8F24J2/48 8F24J2/48 3094 А1 

8C09K2/00 8F24J2/48 3094 А1 

 



 

Индустриски Дизајн   21 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

ПРИЈАВИ НА 
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 
 

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост 
(„Службен весник на РМ„ бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги 
објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн. 
 
Податоците означени со INID*  кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард 

ST.80): 

(21) број на пријавата 

(22) датум на поднесување 

(23) датум на изложба, саем 

(45) датум на објавување 

(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот 

(дво/тродимензионален) 

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

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

(54) назив на дизајнот 

(55) прикази на индустрискиот дизајн 

(57) назначување на боите или комбинации на бои 

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

(73) податаци за подносителот на пријавата 

(74) податоци за застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



 

Индустриски Дизајн   22 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

(21) ИД 2013/1  (45) 31/08/2013 

(22) 11/01/2013    

(28) 6  дизајни тродимензионални 

(72) Бајрам Демири 

(73) Друштво за производство, трговија, услуги и туризам ДЕМИР ИМПЕКС-С 

ул.Х. Т. Карпош бр.34, Куманово, MK 

(51) 25-01 

(54) "ПРОФИЛИ"  

 

 

 

 



 

Индустриски Дизајн   23 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

(21) ИД 2013/5  (45) 31/08/2013 

(22) 22/02/2013    

(28) 1 дизајн тродимензионален 

(72) Ирфан Вејсели 

(73) ИР-ФА Роледер 

с.Порој, Тетово, MK 

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(51) 25-01 

(54) ВИНКЛА  

 

 

 

 

 

(21) ИД 2013/11 (45) 31/08/2013 

(22) 31/05/2013    

(28) 1 дизајн тродимензионален 

(72) Зоран Србиноски 

(73) Зоран Србиноски 

Ул.Антон Попов бр.172/9 Скопје, MK 

(51) 10-01 

(54) ЧАСОВНИК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21) ИД 2013/12 (45) 31/08/2013 

(22) 10/06/2013    

(28) 1 дизајн тродимензионален 

(72) Седат Вели 

(73) Офисе Медикал Дооел 

Ул.Петре Георгиев бр.74 Скопје, MK 

(51) 06-01 

(54) "КЛУПА"  

 



 

Индустриски Дизајн   24 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

 

 

 

 

 

 



 

Индустриски Дизајн   25 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

 

 

 

 

 

(21) ИД 2013/13 (45) 31/08/2013 

(22) 10/06/2013    

(28) 1 дизајн тродимензионален 

(72) Седат Вели 

(73) Офисе Медикал Дооел 

Ул.Петре Георгиев бр.74 Скопје, MK 

(51) 06-01 

(54) "КЛУПА"  

 

 



 

Индустриски Дизајн   26 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

 

 

 

 

 

(21) ИД 2013/14 (45) 31/08/2013 

(22) 10/06/2013    

(28) 1 дизајн тродимензионален 

(72) Седат Вели 

(73) Офисе Медикал Дооел 

Ул.Петре Георгиев бр.74 Скопје, MK 

(51) 09-09 

(54) "КОРПА ЗА ОТПАДОЦИ"  

 



 

Индустриски Дизајн   27 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

 

 

 

 

 

 

(21) ИД 2013/15 (45) 31/08/2013 

(22) 18/06/2013    

(28) 54 дизајни тродимензионални 

(73) ТД "93 ДЕ-НИ КОМПАНИ "Увоз-Извоз ДООЕЛ ПРИЛЕП 

ул.Октомвриска 1/1 Прилеп, MK 

(51) 06-01 

(54) "НАМЕШТАЈ"  



 

Индустриски Дизајн   28 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

 



 

Индустриски Дизајн   29 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   30 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   31 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   32 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   33 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   34 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   35 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   36 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   37 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   38 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   39 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   40 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   41 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   42 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   43 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   44 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   45 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

 

 

 

 

 

 

 



 

Индустриски Дизајн   46 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

 

 

(21) ИД 2013/18 (45) 31/08/2013 

(22) 09/07/2013    

(28) два дизајни тродимензионални 

(72) Нинеска Нина 

(73) Нинеска Нина 

ул.Цицо Поповиќ бр.1/23, 1000 Скопје, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 11-04 

(54) ЕЛЕМЕНТИ  ЗА АБАЖУРИ ЗА ЛАМБИ  

 

 

 
 

 



 

Индустриски Дизајн   47 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

 

 
 

 

 

ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 

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

(21) (51) 

MK/I/ 2013/1 25-01 

MK/I/ 2013/5 25-01 

MK/I/ 2013/11 10-01 

MK/I/ 2013/12 06-01 

MK/I/ 2013/13 06-01 

MK/I/ 2013/14 09-09 

MK/I/ 2013/15 06-01 

MK/I/ 2013/18 11-04 

 

 



 

Индустриски Дизајн   21 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

 

 

 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН 
 

(73) носител на правото на индустриски дизајн 
(21) број на пријавата 
 

(73) (21) 

Друштво за производство, трговија, услуги и туризам ДЕМИР 

ИМПЕКС-С 

MK/I/ 2013/1 

Зоран Србиноски MK/I/ 2013/11 

ИР-ФА Роледер MK/I/ 2013/5 

Нинеска Нина MK/I/ 2013/18 

Офисе Медикал Дооел MK/I/ 2013/12 

Офисе Медикал Дооел MK/I/ 2013/13 

Офисе Медикал Дооел MK/I/ 2013/14 

ТД "93 ДЕ-НИ КОМПАНИ "Увоз-Извоз ДООЕЛ ПРИЛЕП MK/I/ 2013/15 

 



 

Индустриски Дизајн   21 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

ПРИЈАВИ НА 
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 
 

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост 
(„Службен весник на РМ„ бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги 
објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн. 
 
Податоците означени со INID*  кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард 

ST.80): 

(21) број на пријавата 

(22) датум на поднесување 

(23) датум на изложба, саем 

(45) датум на објавување 

(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот 

(дво/тродимензионален) 

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

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

(54) назив на дизајнот 

(55) прикази на индустрискиот дизајн 

(57) назначување на боите или комбинации на бои 

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

(73) податаци за подносителот на пријавата 

(74) податоци за застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



 

Индустриски Дизајн   22 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

(21) ИД 2013/1  (45) 31/08/2013 

(22) 11/01/2013    

(28) 6  дизајни тродимензионални 

(72) Бајрам Демири 

(73) Друштво за производство, трговија, услуги и туризам ДЕМИР ИМПЕКС-С 

ул.Х. Т. Карпош бр.34, Куманово, MK 

(51) 25-01 

(54) "ПРОФИЛИ"  

 

 

 

 



 

Индустриски Дизајн   23 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

(21) ИД 2013/5  (45) 31/08/2013 

(22) 22/02/2013    

(28) 1 дизајн тродимензионален 

(72) Ирфан Вејсели 

(73) ИР-ФА Роледер 

с.Порој, Тетово, MK 

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(51) 25-01 

(54) ВИНКЛА  

 

 

 

 

 

(21) ИД 2013/11 (45) 31/08/2013 

(22) 31/05/2013    

(28) 1 дизајн тродимензионален 

(72) Зоран Србиноски 

(73) Зоран Србиноски 

Ул.Антон Попов бр.172/9 Скопје, MK 

(51) 10-01 

(54) ЧАСОВНИК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21) ИД 2013/12 (45) 31/08/2013 

(22) 10/06/2013    

(28) 1 дизајн тродимензионален 

(72) Седат Вели 

(73) Офисе Медикал Дооел 

Ул.Петре Георгиев бр.74 Скопје, MK 

(51) 06-01 

(54) "КЛУПА"  

 



 

Индустриски Дизајн   24 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

 

 

 

 

 

 



 

Индустриски Дизајн   25 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

 

 

 

 

 

(21) ИД 2013/13 (45) 31/08/2013 

(22) 10/06/2013    

(28) 1 дизајн тродимензионален 

(72) Седат Вели 

(73) Офисе Медикал Дооел 

Ул.Петре Георгиев бр.74 Скопје, MK 

(51) 06-01 

(54) "КЛУПА"  

 

 



 

Индустриски Дизајн   26 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

 

 

 

 

 

(21) ИД 2013/14 (45) 31/08/2013 

(22) 10/06/2013    

(28) 1 дизајн тродимензионален 

(72) Седат Вели 

(73) Офисе Медикал Дооел 

Ул.Петре Георгиев бр.74 Скопје, MK 

(51) 09-09 

(54) "КОРПА ЗА ОТПАДОЦИ"  

 



 

Индустриски Дизајн   27 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

 

 

 

 

 

 

(21) ИД 2013/15 (45) 31/08/2013 

(22) 18/06/2013    

(28) 54 дизајни тродимензионални 

(73) ТД "93 ДЕ-НИ КОМПАНИ "Увоз-Извоз ДООЕЛ ПРИЛЕП 

ул.Октомвриска 1/1 Прилеп, MK 

(51) 06-01 

(54) "НАМЕШТАЈ"  



 

Индустриски Дизајн   28 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

 



 

Индустриски Дизајн   29 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   30 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   31 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   32 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   33 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   34 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   35 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   36 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   37 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   38 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   39 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   40 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   41 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   42 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   43 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   44 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 



 

Индустриски Дизајн   45 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

 

 

 

 

 

 

 



 

Индустриски Дизајн   46 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

 

 

(21) ИД 2013/18 (45) 31/08/2013 

(22) 09/07/2013    

(28) два дизајни тродимензионални 

(72) Нинеска Нина 

(73) Нинеска Нина 

ул.Цицо Поповиќ бр.1/23, 1000 Скопје, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 11-04 

(54) ЕЛЕМЕНТИ  ЗА АБАЖУРИ ЗА ЛАМБИ  

 

 

 
 

 



 

Индустриски Дизајн   47 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

 

 
 

 

 

ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 

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

(21) (51) 

MK/I/ 2013/1 25-01 

MK/I/ 2013/5 25-01 

MK/I/ 2013/11 10-01 

MK/I/ 2013/12 06-01 

MK/I/ 2013/13 06-01 

MK/I/ 2013/14 09-09 

MK/I/ 2013/15 06-01 

MK/I/ 2013/18 11-04 

 

 



 

Индустриски Дизајн   21 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

 

 

 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН 
 

(73) носител на правото на индустриски дизајн 
(21) број на пријавата 
 

(73) (21) 

Друштво за производство, трговија, услуги и туризам ДЕМИР 

ИМПЕКС-С 

MK/I/ 2013/1 

Зоран Србиноски MK/I/ 2013/11 

ИР-ФА Роледер MK/I/ 2013/5 

Нинеска Нина MK/I/ 2013/18 

Офисе Медикал Дооел MK/I/ 2013/12 

Офисе Медикал Дооел MK/I/ 2013/13 

Офисе Медикал Дооел MK/I/ 2013/14 

ТД "93 ДЕ-НИ КОМПАНИ "Увоз-Извоз ДООЕЛ ПРИЛЕП MK/I/ 2013/15 

 



 

Индустриски Дизајн  49 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје  

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
 

Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост 
(“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги 
објавува податоците за индустрискиот дизајн. 
 
Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард 
ST.80) 
 

(11)  Регистарски број на документот 

(18)  Датум на важење на индустриски дизајн 

(21)  Број на пријавата 

(22)  Дата на поднесување 

(18)  Дата на изложбено, или саемско првенство 

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

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

(45)  Дата на објавување 

(51)  Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска) 

(54)  Назив на телото, односно сликата или цртежот 

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

цртежот 

(57)  Назначување на боите или комбинации на бои 

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

првенство, исправа / решение) 

(72)  Автор 

(73)  Носител на правото 

(74)  Застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 



 

50 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје  

 

(11) 732  (45) 31/08/2013 

(21) ИД  2011/47 (22) 25/08/2011    

(18) 25/08/2016 

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Јовановска Галабинка (ул.Иван Наумов-Алабакот бр.63 Скопје) 

(73) Друштво за производство, промет и услуи КОМПАНИЈА СТЕФАНИ Стевче ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 

ул.Иван Наумов-Алабакот бр.63 Скопје, MK 

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(51) 06-10 

(54) "КОРНИЗА" 

  

 

 

 

 



 

Индустриски Дизајн  51 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје  

(11) 727  (45) 31/08/2013 

(21) ИД  2011/58 (22) 15/12/2011    

(18) 15/12/2016 

(28) 4(четири) дизајна, тродимензионални 

(30) 12 82602-0004  23/06/2011  EM and 29/394,256  15/06/2011  US 

(72) Neil WILLCOCKS (Franklin, TN) 

(73) Mars, Incorporated 

6885 Elm Street  McLean, Virginia 22101-3883, US 

(74) БИНСО Д.О.О. Скопје  

ул. Народен Фронт 7/4 1000 Скопје 

(51) 09-01 

(54) КОНТЕЈНЕР 

 



 

52 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје  



 

Индустриски Дизајн  53 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје  

 

 

 

(11) 730  (45) 31/08/2013 

(21) ИД  2012/52 (22) 14/08/2012    

(18) 14/08/2017 

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Beloglazov Dmitry Aleksandrovich (ul.Severnoe Chertanovo, d. 4, korp. 402, kv. 124, Moscow 113648) 

(73) Erich Krause Finland Oy 

Henry Fordin katu 5 N, 00150 Helsinki, FI 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 19-06 

(54) "МАРКЕР" 

 



 

54 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје  

 

 

 

 

 

(11) 733  (45) 31/08/2013 

(21) ИД  2012/56 (22) 03/10/2012    

(18) 03/10/2017 

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Стојановски Драган (ул.Партизански Одреди бр.99/2-17, 1000 Скопје) 

(73) Стојановски Драган 

ул.Партизански Одреди бр.99/2-17, 1000 Скопје, MK 

(51) 15-09 

(54) ПРЕСА 

 

 



 

Индустриски Дизајн  55 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје  

 

(11) 731  (45) 31/08/2013 

(21) ИД  2012/58 (22) 16/10/2012    

(18) 16/10/2017 

(28) 3(три) дизајна, дводимензионални 

(72) Haluk Omer Sakioglu (Heskop San. Sit. S1 Blok No: 6  Ikitelli Basaksehir, Istanbul) 

(73) Sedef Davetiye San. Ve Tic. Ltd. 

Sirketi Ikitelli O.S.B S.Demirel Bulvari, 23.  Cad. Ikitelli Tic. Merkezi, S-1 BL No.6  K.Cekmece-

Istanbul, , TR 

(74) ТП Тони Младеновски  

ул. Илинденска 2/13 1400 Велес 

(51) 19-01 

(54) "СВЕЧЕНИ КАРТИЧКИ" 

 

 

 

 

(11) 734  (45) 31/08/2013 

(21) ИД  2012/60 (22) 17/10/2012    

(18) 17/10/2017 

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Симо Мојсиќ (ул.Никола Парапунов бр.1/6 Скопје) 

(73) Сибакс-мс доо 

ул.Јадранска магистрала бр.18 Скопје, MK 

(51) 25-01 

(54) ПРОФИЛ 

 



 

56 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје  

 

 

 

 

 

 

 

(11) 729  (45) 31/08/2013 

(21) ИД  2012/63 (22) 01/11/2012    

(18) 01/11/2017 

(28) 1(еден) дизајн, дводимензионален 

(72) Благоја Бајдевски (ул.Ѓорче Петров бр.4, 1300 Куманово) 

(73) ДПТУ "ЕКСТРА МЕИН" Борис ДООЕЛ  

ул"Ѓорче Петров" бр.4, 1300 Куманово, MK 

(51) 09-03 

(54) "ДИЗАЈН НА АМБАЛАЖА" 

 

 

 



 

Индустриски Дизајн  57 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје  

 

(11) 728  (45) 31/08/2013 

(21) ИД  2012/64 (22) 06/12/2012    

(18) 06/12/2017 

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален 

(72) ДАЧЕВСКИ, Глигор (Бул.Маркс и Енгелс 1/5-17, 1000 Скопје) and ОГЊАНОВСКИ, Милош 

(ул.Орце Николов 190/3/8, 1000 Скопје) 

(73) ДАЧЕВСКИ, Глигор and ОГЊАНОВСКИ, Милош 

Бул.Маркс и Енгелс 1/5-17, 1000 Скопје, MK and ул.Орце Николов 190/3/8, 1000 Скопје, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 14-03 

(54) "СТАНИЦА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА МОБИЛЕН УРЕД" 

 

 

 



 

58 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 
НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 
(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн 
(11)  регистарски број на дизајнот 
 
 
 

(51) (11) 

06-10 732 

09-01 727 

19-06 730 

15-09 733 

19-01 731 

25-01 734 

09-03 729 

14-03 728 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Индустриски Дизајн  59 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје  

 

 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН 
 
(73)  носител на правото на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на документот 
(21) број на пријавата 
 

 

(73) (21) (11) 

Erich Krause Finland Oy MK/I/ 2012/52 730 

Mars, Incorporated MK/I/ 2011/58 727 

Sedef Davetiye San. Ve Tic. Ltd. MK/I/ 2012/58 731 

ДАЧЕВСКИ, Глигор and ОГЊАНОВСКИ, Милош MK/I/ 2012/64 728 

ДПТУ "ЕКСТРА МЕИН" Борис ДООЕЛ  MK/I/ 2012/63 729 

Друштво за производство, промет и услуи КОМПАНИЈА СТЕФАНИ 
Стевче ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

MK/I/ 2011/47 732 

Сибакс-мс доо MK/I/ 2012/60 734 

Стојановски Драган MK/I/ 2012/56 733 

 

 

 
 



 

Трговски Марки   60 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

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 
 
 
 



 

Страна | 61  Трговски марки 
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

 

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

(442) 31/08/2013 

(731) MAGINUS  DOO ZA USLUGE REKLAME I 

PROPAGANDE I TRGOVINU 

Kneza Viseslava 3/11, Beograd-Cukarica, 

R.Srbija, YU 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

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

(540)  

МАГНЕТ ЗА БОИ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

употреба во перални; препарати за чистење, 

полирање, рибање инагризување; сапуни; а 

особено неткаен текстил, хартијаи цврсти и 

течни супстанци за употреба во машини за 

перење облека  

 

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

(442) 31/08/2013 

(731) MAGINUS  DOO ZA USLUGE REKLAME I 

PROPAGANDE I TRGOVINU 

Kneza Viseslava 3/11, Beograd-Cukarica, 

R.Srbija, YU 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

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

(540)  

 

                        СОБИРАЧ НА БОИ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

употреба во перални; препарати за чистење, 

полирање, рибање инагризување; сапуни; а 

особено неткаен текстил, хартијаи цврсти и 

течни супстанци за употреба во машини за 

перење облека  

 

(210) TM  2011/580  (220) 30/05/2011 

(442) 31/08/2013 

(731) ДПТУ Воман Менаџер - Скопје 

ул.Сава Михајлов 8 бр.9, Скопје, MK 

 (540)  

 

(591) сина, црвена и бела 

(531) 27.05.11;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

текстил и текстилни производи  

 

(210) TM  2012/716  (220) 06/07/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) ОХИС Билјана ДООЕЛ 

ул.Првомајска б.б., Скопје, MK 

(540)  

 

(591) бела, розева, сина, виолетова, цијан, 

жолта, црвена, зелена 

(531) 02.07.02;09.03.01;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

средства за белење и други супстанции за 

перење  

 

(210) TM  2012/717  (220) 06/07/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) ОХИС Билјана ДООЕЛ 

ул.Првомајска б.б., Скопје, MK 

(540)  

 

(591) бела и сина 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 



 

Трговски Марки   62 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и препарати за 

чистење  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

средства за белење и препарати за чистење  

 

(210) TM  2012/718  (220) 06/07/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) ОХИС Билјана ДООЕЛ 

ул.Првомајска б.б., Скопје, MK 

 (540)  

 

(591) жолта, црна, црвена 

(531) 26.05.10;27.05.07;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за чистење, полирање и триење 

и нагризување  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

препарати за чистење, полирање, триење и 

нагризување  

 

(210) TM  2012/719  (220) 06/07/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) ОХИС Билјана ДООЕЛ 

ул.Првомајска б.б., Скопје, MK 

(540)  

 

(531) 01.15.21;25.07.22;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

сапун  

 

(210) TM  2012/720  (220) 06/07/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) ОХИС Билјана ДООЕЛ 

ул.Првомајска б.б., Скопје, MK 

(540)  

 

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

сребрена 

(531) 25.01.19;26.15.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

средства за белење и други супстанции за 

перење  

 

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

(442) 31/08/2013 

(731) ОХИС Билјана ДООЕЛ 

ул.Првомајска б.б., Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

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

(531) 25.01.19;26.02.03;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

средства за белење и други супстанции за 

перење  

 

(210) TM  2012/732  (220) 10/07/2012 

(442) 31/08/2013 
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(731) Трговско радиодифузно друштво 

ТЕЛЕВИЗИЈА СИТЕЛ ДООЕЛ со седиште во 

Скопје, општина Центар 

ул.Градски стадион б.б., MK 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

SITEL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2012/740  (220) 11/07/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Трговско друштво за новинско 

издавачка дејност и графичко производство 

ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје 

ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(591) сина, светло и темно сина, бела 

(531) 26.01.20 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2012/813  (220) 31/07/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) National Geographic Society 

1145 17th Street, N. W. Washington D. C. 20036 , 

US, US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

(591) црна и бела 

(531) 26.03.01;26.04.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски,  фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и настава: 

апарати и инструменти за спроведување, 

прекин, трансформирање, акумулирање, 

регулирање и контрола на електрицитет; 

апарати за снимање, пренос и репродукција на 

звук или слика, магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање, автоматски машини и 

механизми за апаратите што се активираат со 

монети или жетони, регистар каси, машини за 

сметање, опрема за обработка на податоци и 

компјутери, апарати за гаснење пожар; 

компјутерски софтвер во вид на апликација за 

мобилни телефони, компјутери, рачни 

компјутери, преносни компјутери, таблети, 

преносни медиа плеери, имено, софтери за 

употреба во дистрибуирање на дигитални видеа, 

видео фајлови и мултимедијални содржини; 

филмови и телевизиски програми кои можат да 

се превземат од Интернет преку услугата видео 

на барање  

кл. 38  телекомуникации; услуги на праќање 

аудио, визуелни и аудио визуелни материјали 

преку глобална компјутерска мрежа; аудио и 
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видео емитување преку Интернет; услуги на 

телевизиско емитовање; услуги на телевизиско 

кабловско емитовање.  

кл. 41  образовни услуги; подготовка на обука; 

разонода; спортски и културни активности; 

овозможување пристап до филмови и 

телевизиски програми кои не можат да се 

превземат од интернет преку услугата видео на 

барање; услуги на образование и разонода; 

културни активности; продукција на телевизиска 

програма; овозможување на телевизиска 

програма во живо, филмови, видеа, емитување 

телевизиска програма преку Интернет и слики 

преку глобална компјутерска мрежа; услуги на 

он-лајн мапа и распореди на настани и излагања  

 

(210) TM  2012/843  (220) 10/08/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) СЗД Електролукс - Палензовски Димче 

Битола 

Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK 

(540)  

 

(591) сина, бела 

(531) 15.07.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  производство на суви и водени 

електрични греачи за бојлери, ТА печки, 

електрични шпорети, разни видови на печењари, 

парни котли, радијатори, машини за перење, 

скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, 

калорифери, термо печки, греачи за печки за 

пица, бурек, гиро, патронски греачи, 

флексибилни греачи за олуци и подно греење, 

греачи од кантал и други типови на греачи по 

порачка, за апарати за домаќинството и 

индустријата. Производство на калорифери-

тајфуни  

кл. 17  производство на гумени производи: 

Магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и 

останати гумени делови за сите типови машини 

за перење, диктони за сите типови на лектрични 

греачи, мембрани, гумирање на валјаци и гумени 

производи за индустриска употреба  

кл. 21  четки за домаќинството. Четки за 

индустријата. Четки и валјаци со различни 

големини. Четки за дрвна индустрија. Прибор за 

чистење оружје и алати. Индустриски четки за 

специјална примена. Четки за фино полирање. 

Специјални четки. Метална галантерија. Рачни 

жичани-челични четки. Жичани-челични четки за 

чистење оџаци и цевки. Машински жичани-

челични четки. Четкици за сите типови на 

апарати за домаќинството и четкици за разни 

потреби во индустријата. Графитни четкици. 

Држачи за четкици. Графитни ламели. Кружно 

лизгачки прстени. Бакарни електро конектори. 

Графитни лежишта и заптивки. Четкици за сува и 

влажна околина  

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

Сите видови греачи за домаќинство и 

индустрија, VRV системи за вентилација, 

калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима 

уреди,професионална опрема за 

кујни,ресторани и хотели. Четки за 

домаќинството. Четки за индустријата. Четки и 

валјаци со различни големини. Четки за дрвна 

индустрија. Прибор за чистење оружје и алати. 

Индустриски четки за специјална примена. Четки 

за фино полирање. Специјални четки. Метална 

гапантерија. Рачни жичани-челични четки. 

Жичани-челични четки за чистење оџаци и 

цевки. Машински жичани-челични четки. Четкици 

за сите типови на апарати за домаќинството и 

четкици за разни потреби во индустријата. 

Графитни четкици. Држачи за четкици. Графитни 

ламели. Кружно лизгачки прстени. Бакарни 

електро конектори. Графитни лежишта и 

заптивки. Четкици за сува и влажна околина. 

Магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и 

останати гумени делови за сите типови машини 

за перење, диктони за сите типови на лектрични 

греачи, мембрани, гумирање на валјаци и гумени 

производи за индустриска употреба  

кл. 37  Поправки. Инсталациски услуги  
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(210) TM  2012/849  (220) 14/08/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Јавно Претпријатие Стрежево Битола 

ул.Булевар 1-ви Мај б.б. Битола, MK 

(540)  

 

(591) сина, бела 

(531) 06.03.13;26.01.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  риба, производи од риба  

 

(210) TM  2012/853  (220) 14/08/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

с.Радово бр.45, Босилово, 2400 Струмица, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) бела, црна, светло и темно; жолта, црвена, 

зелена, кафеава, портокалова 

(531) 05.07.19;08.01.06;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кашкавал  

 

(210) TM  2012/859  (220) 15/08/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ 

ДООЕЛ Струмица 

ул.Маршал Тито бр.105, Струмица, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

(591) портокалова, кафена, бела 

(531) 21.03.21;26.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  чипс од компири; компири (чипс од 

компири)  

 

(210) TM  2012/860  (220) 15/08/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ 

ДООЕЛ Струмица 

ул.Маршал Тито бр.105, Струмица, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

(591) портокалова, кафена, бела 

(531) 21.03.21;26.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  чипс од компири; коимпири (чипс од 

компири)  

 

(210) TM  2012/863  (220) 14/08/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

NIFLAM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  
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(210) TM  2012/870  (220) 22/08/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) АД ЈАКА 80 Радовиш 

ул.Првомајска 75А, 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

JEKODERM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, лосиони 

за коса, препарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететска храна и супстанции што се користат 

во медицината и ветерината, храна за бебиња, 

диететски суплементи за луѓето и животните; 

фластери, материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2012/872  (220) 22/08/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) АД ЈАКА 80 Радовиш 

ул.Првомајска 75А, 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

TOP BALZAM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, лосиони 

за коса, препарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететска храна и супстанции што се користат 

во медицината и ветерината, храна за бебиња, 

диететски суплементи за луѓето и животните; 

фластери, материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2012/874  (220) 22/08/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Astellas Pharma Europe B.V. 

Sylviusweg 62, 2333 BE LEIDEN, 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)  

LIPOBASE REPAIR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; лекови; 

фармацевтски препарати за лекување на кожни 

болести, состојби и пореметувања; 

фармацевтски препарати за површинско 

локално лекување (одделни делови на кожа)  

 

(210) TM  2012/877  (220) 23/08/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Друштво за фармацевтско хемиски 

производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

ЛЕКСАН 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2012/883  (220) 24/08/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Друштво за трговија, услуги и 

инженеринг СПИК ИНСА ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 
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ул.Мирче Оровчанец бр.1-9, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591) црвена, бела 

(531) 27.05.17 

(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. 9  апарати и инструменти: 

научни, поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски; оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола (инспекција), 

спасување и настава; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контролирање на 

електрицитетот; апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук или слика, магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање, 

автоматски машини и механизми за апаратите 

што се активираат со монети или жетони, 

регистар каси, машини за сметање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство напареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација; снабдување со 

вода и за санитарни намени  

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. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат на 

истите; услуги за индустриска анализа и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2012/884  (220) 24/08/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Друштво за трговија, услуги и 

инженеринг СПИК ИНСА ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул.Мирче Оровчанец бр.1-9, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) црвена, сина, зелена, бела 

(531) 01.05.02;26.02.07 

(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. 9  апарати и инструменти: 

научни, поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски; оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола (инспекција), 

спасување и настава; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контролирање на 

електрицитетот; апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук или слика, магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање, 

автоматски машини и механизми за апаратите 

што се активираат со монети или жетони, 

регистар каси, машини за сметање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство напареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација; снабдување со 

вода и за санитарни намени  

кл. 19  неметални градежни материјали,цврсти 

неметални цевки за градба,асфалт,црна смола и 

битумен,неметални преносни 

конструкции,споменици што не се од метал  
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кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат на 

истите; услуги за индустриска анализа и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2012/885  (220) 24/08/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Henan Xinfei Electric Co. Ltd. 

Beigan Road, Xinxiang City, Henan, Postal 

Code:453002, CN 

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591) црна, бела, сите нијанси на кафеава, 

портокалова, жолта, црвена, сите нијанси на 

сина, металик златна 

(531) 03.07.24;28.03.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини за перење на алишта, фрижидери, 

компресори за фрижидер; делови и опрема за 

машини за перење на алишта и компресори за 

фрижидер  

кл. 11  фрижидери, замрзнувачи, микробранови 

печки, клима уреди, инсталации и апарати за 

климатизација, апарати и машини за ладење, 

разладни садови, машини и апарати за лед, 

рачни фрижидери, апарати и инсталации за 

ладење, садови за лед, апарати за ладење на 

воздух, инсталации и апарати за вентилација 

[климатизација]; лабораториски печки, 

структурни плочи за печки; тенџериња за 

готвење под притисок, електични; печки за 

печење; рингли, садови за готвење, електрични; 

шпорети; апарати и инсталации за готвење; 

рерни; рингли (на гас); тостери за леб; тавчиња 

[апарати за готвење], кујнски печки [рерни]; 

скари; автоклави [шпорети на електричен 

притисок]; соларни бојлери; соларни разладни 

уреди; опрема за соларно осветлување  

 

(210) TM  2012/886  (220) 24/08/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Henan Xinfei Electric Co. Ltd. 

Beigan Road, Xinxiang City, Henan, Postal 

Code:453002, CN 

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591) црно, бела 

(531) 26.11.13;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини за перење на алишта, фрижидери, 

компресори за фрижидер; делови и опрема за 

машини за перење на алишта и компресори за 

фрижидер  

кл. 11  фрижидери, замрзнувачи, микробранови 

печки, клима уреди, инсталации и апарати за 

климатизација, апарати и машини за ладење, 

разладни садови, машини и апарати за лед, 

рачни фрижидери, апарати и инсталации за 

ладење, садови за лед, апарати за ладење на 

воздух, инсталации и апарати за вентилација 

[климатизација]; лабораториски печки, 

структурни плочи за печки; тенџериња за 

готвење под притисок, електични; печки за 

печење; рингли, садови за готвење, електрични; 

шпорети; апарати и инсталации за готвење; 

рерни; рингли (на гас); тостери за леб; тавчиња 

[апарати за готвење], кујнски печки [рерни]; 

скари; автоклави [шпорети на електричен 

притисок]; соларни бојлери; соларни разладни 

уреди; опрема за соларно осветлување  

 

(210) TM  2012/887  (220) 27/08/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) DAIKIN INDUSTRIES, LTD. 

Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-Nishi 2-

chome, Kita-ku, Osaka, JP 
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(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

 

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

(531) 05.05.20;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати и инсталации за климатизација 

на воздух; апарати и инсталации за 

прочистување на воздух; апарати и инсталации 

за вентилирање; апарати и инсталации за 

ладење на воздух; апарати и инсталации за 

греење на воздух; апарати и инсталации за 

зголемување на влажноста (влажнење); апарати 

и инсталации за намалување на влажноста; 

грејачи за вода; делови и приклучоци (опрема) 

за сите гореспоменати производи  

 

(210) TM  2012/888  (220) 27/08/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Henan Xinfei Electric Co. Ltd. 

Beigan Road, Xinxiang City, Henan, Postal 

Code:453002, CN 

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591) црна и бела 

(531) 28.03.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини за перење на алишта, фрижидери, 

компресори за фрижидер; делови и опрема за 

машини за перење на алишта и компресори за 

фрижидер  

кл. 11  фрижидери, замрзнувачи, микробранови 

печки, клима уреди, инсталации и апарати за 

климатизација, апарати и машини за ладење, 

разладни садови, машини и апарати за лед, 

рачни фрижидери, апарати и инсталации за 

ладење, садови за лед, апарати за ладење на 

воздух, инсталации и апарати за вентилација 

[климатизација]; лабораториски печки, 

структурни плочи за печки; тенџериња за 

готвење под притисок, електични; печки за 

печење; рингли, садови за готвење, електрични; 

шпорети; апарати и инсталации за готвење; 

рерни; рингли (на гас); тостери за леб; тавчиња 

[апарати за готвење], кујнски печки [рерни]; 

скари; автоклави [шпорети на електричен 

притисок]; соларни бојлери; соларни разладни 

уреди; опрема за соларно осветлување  

 

(210) TM  2012/889  (220) 27/08/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA 

(trading as SEIKO HOLDINGS CORPORATION) 

5-11, Ginza 4-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JP 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

SEIKO OPTICAL 

EUROPE GMBH 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  очила; леќи за очила; рамки за очила; 

очила за сонце; очила; оптички стакла; леќи; 

контактни леќи; очила за опера; двогледи; 

оптички инструменти; футроли; делови и опрема 

за сите горенаведени производи  

 

(210) TM  2012/891  (220) 29/08/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Gaudal Limited 

35 Thekla Lysioti Street Eagle Star House, 6th 

Floor 3030 Limassol, CY 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

 

IMPRESSION 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други супстанции 

за употреба за перење; препарати за чистење, 

полирање, рибање и нагризување (абразивни 

препарати); сапуни; парфимерија, етерични 

(основни) масла, козметика, лосиони за коса; 

обојувачи за коса, вклучително и бои за коса, 

бои за брада; препарати за отстранување на 

бои; маскара, препарати за белење на коса; 

препарати за белење (деколоранти) за 

козметички цели; пасти за заби  

 

(210) TM  2012/892  (220) 29/08/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Gaudal Limited 

35 Thekla Lysioti Street Eagle Star House, 6th 

Floor 3030 Limassol, CY 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

 

IMPRESSION PLUS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други супстанции 

за употреба за перење; препарати за чистење, 

полирање, рибање и нагризување (абразивни 

препарати); сапуни; парфимерија, етерични 

(основни) масла, козметика, лосиони за коса; 

обојувачи за коса, вклучително и бои за коса, 

бои за брада; препарати за отстранување на 

бои; маскара, препарати за белење на коса; 

препарати за белење (деколоранти) за 

козметички цели; пасти за заби  

 

(210) TM  2012/893  (220) 29/08/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Gaudal Limited 

35 Thekla Lysioti Street Eagle Star House, 6th 

Floor 3030 Limassol, CY 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

IMPRESSION FANTASY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други супстанции 

за употреба за перење; препарати за чистење, 

полирање, рибање и нагризување (абразивни 

препарати); сапуни; парфимерија, етерични 

(основни) масла, козметика, лосиони за коса; 

обојувачи за коса, вклучително и бои за коса, 

бои за брада; препарати за отстранување на 

бои; маскара, препарати за белење на коса; 

препарати за белење (деколоранти) за 

козметички цели; пасти за заби  

 

(210) TM  2012/894  (220) 29/08/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Gaudal Limited 

35 Thekla Lysioti Street Eagle Star House, 6th 

Floor 3030 Limassol, CY 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

IMPRESSION BLOND 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други супстанции 

за употреба за перење; препарати за чистење, 

полирање, рибање и нагризување (абразивни 

препарати); сапуни; парфимерија, етерични 

(основни) масла, козметика, лосиони за коса; 

обојувачи за коса, вклучително и бои за коса, 

бои за брада; препарати за отстранување на 

бои; маскара, препарати за белење на коса; 

препарати за белење (деколоранти) за 

козметички цели; пасти за заби  

 

(210) TM  2012/897  (220) 29/08/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) JOSEPH COMPANY INTERNATIONAL, INC. 

1711 Langley Avenue, IRVINE, CA 92614, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

CHILL CAN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 21  сад за храна или пијалок кој има 

запечатена единица за размена на топлина која 

е трајно прицврстена за неговата внатрешност и 

е во контакт со храната или пијалокот  

 

(210) TM  2012/899  (220) 30/08/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

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

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 
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телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2012/911  (220) 31/08/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Исмет Хасан Илиаз (Ismet Hasan Ilyaz) 

село Вишна, Регион Бургас, BG 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

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

(540)  

STADIUM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; производи за пушачите; кибрити  

 

(210) TM  2012/912  (220) 31/08/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Исмет Хасан Илиаз (Ismet Hasan Ilyaz) 

село Вишна, Регион Бургас, BG 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

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

(540)  

MURANO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; производи за пушачите; кибрити  

 

(210) TM  2012/915  (220) 03/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје, 

MK 

(740)   

 

(540)  

БРОНЛЕС ДИРЕКТ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2012/916  (220) 03/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје, 

MK 

(740)   

 

(540) 

BRONLES DIRECT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2012/919  (220) 03/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Shanghai Feixun Communication Co., Ltd. 

Building 20, 90, HQ Business Park, 4855 

Guangfulin Road, Songjiang District, Shanghai, 

CN 
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери; компјутерски тастатури; 

компјутерски програми [софтвер што може да се 

симнува од интернет]; компјутерско глувче 

[опрема за обработка на податоци]; електронски 

изданија што можат да се симнат од интернет; 

подлоги за копмјутерски глувчиња; лаптоп 

компјутери; навигациони инструменти; 

радиотелефонски прибори; сателитски 

навигациони апарати; систем за глобално 

позиционирање [GPS] апарати; каиши за 

мобилни телефони (привезоци); електрични 

апарати за надгледување; рингтонови за 

мобилни телефони што можатда се симнуваат 

од интернет; слушалки; преносни медија уреди; 

музички фајлови кои може да се симнуваат од 

интернет; конвертори, електрични; прекинувачи, 

штекери и други контакти [електрични 

приклучоци], полначи за електрични батерии, 

батерии, електрични; акумулатори, електрични; 

преносни компјутери; контролни табли; радија; 

громобрани; фајлови со слики кои може да се 

симнуваат од интернет; галвански ќелии  

 

(210) TM  2012/920  (220) 03/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Shanghai Feixun Communication Co., Ltd. 

Building 20, 90, HQ Business Park, 4855 

Guangfulin Road, Songjiang District, Shanghai, 

CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  надворешно рекламирање; 

демонстрација на производи; јавно мислење; 

уредување излози; компјутерско рекламирање 

преку интернет; презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за малопродажба; 

услуги за дизајн на страници, за рекламни цели; 

комерцијална администрација за издавање 

лиценци за стоки и услуги за други лица; 

промовирање на продажбата за трети лица; 

маркетинг  

 

(210) TM  2012/921  (220) 04/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) FABRICAS AGRUPADAS DE MUNECAS DE 

ONIL, S.A. 

San Antonio, n 8, 03430 ONIL-ALICANTE, ES 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(591) розева, сина и бела 

(531) 02.09.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  игри и играчки, производи за гимнастика и 

спорт кои не се опфатени со другите класи, 

украси за елка  

 

(210) TM  2012/922  (220) 04/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Друштво за одржување на курсеви за 

странски јазик, промет, производство и 

услуги ЧЕЛИНЏ ДОО Скопје 

ул.Скоевска 117, 1000 Скопје, MK 

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат  

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) црна, бела 

(531) 01.05.01;26.04.16;26.04.22 

(551) индивидуална 



 

Трговски Марки   74 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

(510, 511) 

кл. 16  хартија; картон и производи од нив кои не 

се опфатени со други класи; печатени работи; 

фотографии; канцелариски материјал; брошури; 

весници; материјал за обука и настава; знаци 

(бројки и букви); известувања (покани); 

календари; каталози; книги; книшки; моливи; 

острилки; налив пера; нотеси; папки за 

документи; хартија за писма; плакати (постери); 

прибор за пишување; прирачници; проспекти; 

публикации; разгледници; часописи; печатарски 

букви  

кл. 41  образовни услуги, училиште за странски 

јазици, преведување, обука, забава, спортски и 

културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирање поврзано со нив, 

индустриски анализи и истражувачли услуги  

 

(210) TM  2012/925  (220) 05/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ТОТАЛ ГРУП ДООЕЛ Скопје 

ул.Народен фронт 5/1-14, 1000 Скопје, 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 и црвена 

(531) 26.01.03;26.01.22 

(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; клишиња, печатени 

материјали, проспекти, каталози, календари, 

постери, албуми, карти; весници, периодични 

списанија, книги, карти за играње; постери; 

печатени материјали; печатени планови; 

печатени публикации за рекламирање; печатени 

публикации; печатени билети, купони и ваучери; 

печатени распореди; билтени; магазини; 

информативни листови; календари што се кинат; 

веб страници симнати од интернет во форма на 

печатен материјал; брошури и летоци со 

известувања кои ја опишуваат електронската 

база на податоци и нејзината употреба во 

електронска пошта (e-mail); реклами; рекламни и 

материјали за промоција; алманаси; картички за 

објавување; брошури, каталози, информативни 

флаери, списанија, весници, панфлети, 

периодични списанија, проспекти, летоци, 

печатен материјал, печатени публикации и 

печатен наставен материјал поврзан со 

комуникации  

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 

истражувања, маркетиншки студии, објавување 

на текстови; услуги при продажба на големо и 

мало со компјутери, периферни единици и 

софтвер; услуги при увоз и извоз со компјутери, 

периферни единици и софтвер  

кл. 41  издавање книги и печатени медиуми, 

особено весници и периодични списанија; 

обезбедување или обучување; забава; спортски 

и културни активности; информации за 

образовни и забавни настани; услуги врзани за 

исполнување на слободното време; 

организирање и водење на колоквиуми 

конференции и симпозиуми; организирање на 

изложби за културни и образовни цели; on-line 
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електронско издавање книги и периодични 

списанија  

 

(210) TM  2012/927  (220) 05/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Трговско друштво за производство, 

трговија и услуги ПЕТНИК Струга ДООЕЛ 

ул.Нико Нестор бр.22, Струга, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) бела, жолта, светло и темно црвена, 

кафеава, црна 

(531) 05.07.02;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб  

 

(210) TM  2012/928  (220) 05/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Трговско друштво за производство, 

трговија и услуги ПЕТНИК Струга ДООЕЛ 

ул.Нико Нестор бр.22, Струга, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

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

(531) 05.07.02;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб  

 

(210) TM  2012/929  (220) 05/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Трговско друштво за производство, 

трговија и услуги ПЕТНИК Струга ДООЕЛ 

ул.Нико Нестор бр.22, Струга, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

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

(531) 05.07.02;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб  

 

(210) TM  2012/930  (220) 05/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Трговско друштво за производство, 

трговија и услуги ПЕТНИК Струга ДООЕЛ 

ул.Нико Нестор бр.22, Струга, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

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

црна 

(531) 05.07.02;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб  

 

(210) TM  2012/931  (220) 05/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги АУРЕЛИО ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 

ул.Тасино Чешмиче бр.17-А Скопје, MK 

(540)  
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PRESTIGE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, производи за пушачите, кибрит  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

 

(210) TM  2012/932  (220) 05/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги АУРЕЛИО ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 

ул.Тасино Чешмиче бр.17-А Скопје, MK 

(540)  

VICTORY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, производи за пушачите, кибрит  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

 

(210) TM  2012/933  (220) 05/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) АНЕТА КОМПАНИ ДООЕЛ 

ул.Првомајска 60, 1000 Скопје, MK 

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат  

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје 

(540)  

 

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

сина 

(531) 03.07.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  свежо пилешко месо, пилешко месо и 

преработки од пилешко месо  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

свежо пилешко месо, пилешко месо и 

преработки од пилешко месо  

 

(210) TM  2012/934  (220) 06/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Енес Рамадани 

ул.Х. Тодоровски-Карпош бр.90 А, 1000 

Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) бела, светло и темно зелена, црвена, сива 

и црна 

(531) 03.02.01;27.05.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

чај  

 

(210) TM  2012/935  (220) 06/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

BUNAR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

безалкохони пијалоци; пијалоци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати  за 

производство на пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

 

(210) TM  2012/936  (220) 07/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Zumba Fitness, LLC 

800 Silks Run, Suite 2310, Hallandale, Florida 

33009, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

ZUMBA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  дигитална медиа, вклучително претходно 

снимени видео касети, дигитални видео дискови, 

дигитални сестрани дискови, превземачки аудио 

и видео снимки, DVD-a, музички CD-a, звучни 

снимки и дигитални дискови со висока 

дефиниција; видео игри; превземачки софтвер 

за видео игри; програми за електронски игри; 

софтвер за електронски игри; софтвер за 

електронски игри за безжични уреди; програми 

за интерактивни видео игри; програми за видео и 

компјутерски игри; дискови за видео игри; 

софтвер за видео игри; сите горенаведени 

поврзани со фитнес, танц и/или здравје  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

настава; забава; спортски и културни активности; 

хостирање онлајн блогови во врска со танц и 

фитнес; сите горенаведени поврзани со фитнес, 

танц и/или здравје  

 

(210) TM  2012/941  (220) 10/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Brown-Forman Polska Sp. z.o.o. a Polish 

limited company 

ul.Postepu 21D, 02-676, Warsaw, PL 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(531) 24.01.18;26.01.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни напитоци, вклучително 

дестилирани алкохоли  

 

(210) TM  2012/942  (220) 10/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) BOSNALIJEK d.d. 

Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

BETHANAT 

BOSNALIJEK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2012/943  (220) 10/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Woko Magnet- und Anlagenbau GmbH 

Theodor-Heuss-Strasse 57 47167 Duisburg, DE 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(531) 26.01.04;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  магнетен стегач и уреди за подигнување; 

опрема за активирање и деактивирање на 

индустриски магнети  

кл. 9  индустриски магнети и друга опрема за 

подигнување; магнетни плочи; магнетни греди; 

магнетни засилувачи; метални разделувачи, 

метални и феро-легурни системи за 

разделување, поточно: магнетни ролни, системи 

за разделување со резервоар, магнетни багери, 

појасни магнетни разделувачи, магнетни 

разделувачи со правоаголна форма, 

цилиндрични магнетни разделувачи, магнетни 

разделувачи со резервоар, транспортер за 

појасен магнетен разделувач; резервни батерии 

за итно напојување  

кл. 42  инженерски услуги; планирање и 

инсталација на магнетни стегачи, опрема за 

подигнување и поврзани консултантски услуги  
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(210) TM  2012/944  (220) 10/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Victoria's Secret Stores Brand 

Management, Inc. 

Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 

43068, 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)  

LOVE PINK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за лична нега и парфимериски 

производи, имено, екстракт на парфем, парфем, 

колонска вода, тоалетна вода, парфимиран 

спреј за тело, освежувач за тело во вид на спреј, 

спреј за тело, пилинзи за тело, пена за капење, 

гел за туширање, купка за тело, сапун за тело, 

путер за тело, крема за тело, лосион за тело, 

пудра за тело, лосион за раце и крема за раце; 

козметика, имено, коректор за делот под очите, 

сенки за очи, ајлајнери, маскара, шминка за 

нагласување на очите, лак за нокти, пудра за 

лице, руменило, подлога за шминка и коректори, 

течни подлоги; немедицински препарати за нега 

на усни; кармини, балзам за усни, средство за 

зголемување на волуменот на усните, сјај за 

усни, прајмер за усни, молив за усни, креми за 

усни, прајмер за лице, хидратантна крема во 

боја, хранлива крема, лосиони за кожа, средства 

за отстранување на шминка, креми за лице, 

креми за чистење, гелови за чистење, тоници за 

лице, хидратантни креми, креми за третман на 

очи, пилинзи за лице; средства за мат ефект на 

кожата, пудри за бронзен ефект на кожата и на 

лицето, пудри за совршен финиш, светликави 

пудри, козметички комплет шминки што се 

состои од сенки за очи, кармини, сјаеви за усни, 

средство за постигнување бронзен ефект, 

моливи за усни, маскари, руменила и лак за 

нокти  

кл. 14  часовници и рачни часовници; накит, 

имено: синџирчиња за околу врат, нараквици, 

обетки, игли кои претставуваат накит, прстени, 

нараквици за глужд, копчиња за манжетни, 

привезоци за нараквици и за нараквици за 

глужд, привезоци за синџирчиња за околу врат; 

кутии за таблети направени од благородни 

метали  

кл. 18  рачни торби, торби за сите намени, 

големи торби, патни торби, торби што се носат 

преку рамо, ташни, "clutch" торби, поштенски 

торби, торби за пелени, вечерни рачни торби, 

торби што се носат околу рачниот зглоб, вреќи 

за предмети, торби за кучиња, торбички што се 

носат околу појас, ранци, атлетски торби, торби 

за во теретана, мали куфери, торби за 

компјутери, актенташни, торби за багаж, вреќи за 

облека за патување, патнички куфер, торби за на 

плажа, торби за пазарење, торбички,   

паричници,   футроли   за   клучеви,   футроли   

за   кредитни   картички, 

козметички футроли и торби што се продаваат 

празни, чадори, чадори за сонце, корици за 

пасоши, паричник за метални пари, корици за 

чекови и ремени  

кл. 25  спортски брусхалтери, панталони, 

кошули, шорцеви, маици, маици без ракави, 

фармерки, јакни, капути, фустани, здолништа, 

шорцеви, атлетска облека, свадбена облека, 

неформална облека, свечена облека, формална 

облека, облека за гимнастика, облека за 

трудници, спортска облека, облека за заштита 

од сонце, фустани за на плажа, облека за на 

плажа, саронг, облека за пливање, стегачи за 

обликување на телото, боди, брусхалтер, 

корсети, камисоли, мидер, појас за чорапи, 

стегачи, гаќички, слип (долна облека), гаќи, 

поткошули, долна облека, прслучиња, безбол 

капи, шешири, ленти за глава, капи за 

туширање, спортски капи, сламени шешири, 

шешири за сонце, костими, капи за пливање, 

атлетски обувки, обувки за на плажа, 

неформални обувки, вечерни обувки, обувки за 

вежбање, чорапи, ракавици, ракавици без прсти, 

наметки, чорапи и плетена трикотажа, 

доколенки, хулахопки, женски чорапи, женски 

најлонски чорапи/трико, бадемантил, женска 

долна облека, облека за одмор, неглиже, 

ноќница, ноќна кошула, пижами, облека за 
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спиење, едноделни блузи со гаќички (женска 

долна облека) и шалови, марами  

кл. 35  услуги на малопродажни продавници, он-

лајн услуги на малопродажни продавници и 

услуги на нарачки што се праќаат преку пошта, 

се во областа на облеката вклучувајјќи и женска 

долна облека и интимна облека, кожна стока, 

модни додатоци, накит, обувки, козметика, 

производи за лична нега, наочари, багаж и 

производи за домаќинство  

 

(210) TM  2012/945  (220) 10/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) SHFL entertainment, Inc. 

1106 Palms Airport Drive, Las Vegas, Nevada 

89119, US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

(591) црна и бела 

(531) 21.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  услуги на забава, особено овозможување, 

изнајмување и давање на лиценца за игри на 

среќа кои се играат во живо и по електронски 

пат; казино игри, игри за забава и игри заради 

плаќање кои се играат он-лајн и по пат на 

Интернет; споредни обложувалници, споредни 

игри и карактеристики он-лајн и Интернет игри; 

игри на среќа кои се играат во живо, по пат на 

видео и/или он-лајн; игри кои може да се 

превземат и игри кои не може да се превземат; 

достава на правила за играње на игри за он-лајн 

и Интернет игри; овозможување, изнајмување и 

лиценцирање на он-лајн и Интернет игри; 

овозможување на казина, игри и услуги на 

обложување он-лајн или преку Интернет 

вебсајтови; играње преку Интернет или играње 

преку мобилни телефони со користење на 

технологија на далечинско управување 

вклучувајќи игра за забава без обложување, игри 

што се играат на маса во живо или посебни 

мобилни уреди за игри дури и кога се користи 

технологија на далечинско управување; 

овозможување на игри по пат на систем базиран 

на компјутери; услуги на овозможување 

електронски игри по пат на Интернет; услуги на 

он-лајн и Интернет игри што се играат од забава  

 

(210) TM  2012/946  (220) 10/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) SHFL entertainment, Inc. 

1106 Palms Airport Drive, Las Vegas, Nevada 

89119, US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

(591) црна и бела 

(531) 01.01.02;21.01.01;24.07.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41   услуги на забава, особено 

овозможување, изнајмување и давање на 

лиценца за игри на среќа кои се играат во живо и 

по електронски пат; казино игри, игри за забава 

и игри заради плаќање кои се играат он-лајн и по 

пат на Интернет; споредни обложувалници, 

споредни игри и карактеристики он-лајн и 

Интернет игри; игри на среќа кои се играат во 

живо, по пат на видео и/или он-лајн; игри кои 

може да се превземат и игри кои не може да се 

превземат; достава на правила за играње на 

игри за он-лајн и Интернет игри; овозможување, 

изнајмување и лиценцирање на он-лајн и 

Интернет игри; овозможување на казина, игри и 

услуги на обложување он-лајн или преку 

Интернет вебсајтови; играње преку Интернет 



 

Трговски Марки   80 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

или играње преку мобилни телефони со 

користење на технологија на далечинско 

управување вклучувајќи игра за забава без 

обложување, игри што се играат на маса во живо 

или посебни мобилни уреди за игри дури и кога 

се користи технологија на далечинско 

управување; овозможување на игри по пат на 

систем базиран на компјутери; услуги на 

овозможување електронски игри по пат на 

Интернет; услуги на он-лајн и Интернет игри што 

се играат од забава  

 

(210) TM  2012/947  (220) 11/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Kickers International B.V. a Dutch 

company,  

Claude Debussylaan 24 1082 MD 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)  

KICKERS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производи 

изработени од овие материјали кои не се 

вклучени во другите класи; багаж; куфери; патни 

торби; торби; ранци; несесери; торби за 

секојдневна употреба; кутии за козметика; 

каиши; акт-ташни; рачни торби; торби за 

патувања; спортски торби; руксаци; ташни; 

паричници; чадори за дожд и чадори за сонце; 

стапови за одење  

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(210) TM  2012/948  (220) 11/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) GENEVA LABORATORIES LIMITED (a 

company incorporated in Virgin Islands (British) 

Palm Grove House, Box 438, Road Town 

Tortola, VG 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

LIPIDOL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други супстанции 

за употреба при перење; препарати за чистење, 

полирање, рибање и абразивни препарати; 

сапуни; парфемирија, основни масла, козметика, 

лосиони за коса; пасти за заби; дезодоранси за 

лична употреба; препарати за парфемирање на 

воздух; масла за нега на кожа, креми, гелови и 

лосиони; шампони  

 

(210) TM  2012/949  (220) 11/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Фармасвис дооел 

ул.Лондонска 19/III/6, 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

RAPIDOL S 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати - лекови  

 

(210) TM  2012/950  (220) 11/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Д.П.У. БЕБОФИТ Елизабета Љатко 

Михаиловиќ ДООЕЛ Скопје 

ул.Кленоеец 38, 1000 Скопје, MK 

(740) Елизабета Љатко Михаиловиќ  

ул.Кленоец 38, 1000 Скопје 

(540)  

 

(531) 05.03.14;05.05.20 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, ветеринарски и санитарни 

препарати; диететски супстанци што се користат 

во медицината; медицински чај, витамински, 

минерални препарати  

кл. 29  конзервирано, сушено и варено овошје и 

зеленчук  



 

Страна | 81  Трговски марки 
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

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

замена за кафе, брашно и производи од жито, 

леб, слатки  

 

(210) TM  2012/951  (220) 06/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Ненико, друштво за производство, 

сточарство, трговија на големо и мало  

ул.Фазинерија I бр.96, Гостивар, MK 

(540)  

 

(591) плава, црвена, жолта, сива 

(531) 01.07.01;18.05.01;27.05.21;27.07.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  

 

(210) TM  2012/953  (220) 13/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Друштво за трговија и услуги ФОКУС 

никола ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.Јадранска магистрала бр.203, Скопје, 

Карпош, 1000 Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ  

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

(540)  

 

(591) виолетова, светло виолетова, бела 

(531) 27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, опрема што не е од метал за 

мебел, мебел од метал, канцелариски мебел, 

прегради од дрво за мебел, закачалки, маси за 

техничко цртање, тоалетни комоди, фотелји, 

душеци, завртки што не се од метал, полици, 

алки, нитни што не се од метал, училишен 

мебел, двоседи (троседи), креденци, мијалници, 

каучи, маси  

кл. 35  рекламирање, канцелариски работги, 

продажба на големо и продажба на мало со: 

Мебел, опрема што не е од метал за мебел, 

мебел од метал, канцелариски мебел, прегради 

од дрво за мебел, закачалки, маси за техничкс 

цртзље, тоалетни комоди, фотелји, душеци, 

ззвртки што не се од метал, полици, алки, нитни 

што не се од метал, училишен мебел, двоседи 

(троседи), креденци, мијалници, каучи, маси, 

постелнина, прекривки за кревети, ткаенина за 

билијарди, бали штоф, брокат, калико, платно, 

прекривки за мебел од текстил, навлаки за 

мебел, завеси од текстил или пластика, дамаст, 

филц, прекривачи за мебел од пластика.мрежи 

птотв комарци, ткаенини имитации на 

животинска кожа, прекривачи за мебел од кожа, 

мебел (кожени украси за мебел), кожа 

необработена или полуобработена, 

тапети.завеси  

 

(210) TM  2012/954  (220) 13/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. "Васил Аџиларски" бб, 8 кат, 1000 Скопје, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) бела, сива, црвена 

(531) 18.01.19 

(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 
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комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

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 
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софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2012/955  (220) 13/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. "Васил Аџиларски" бб, 8 кат, 1000 Скопје, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 
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услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2012/956  (220) 13/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. "Васил Аџиларски" бб, 8 кат, 1000 Скопје, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) бела, сива, црвена 

(531) 16.01.11;26.11.06 

(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, 
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телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2012/957  (220) 13/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. "Васил Аџиларски" бб, 8 кат, 1000 Скопје, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

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

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

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

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2012/958  (220) 13/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. "Васил Аџиларски" бб, 8 кат, 1000 Скопје, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) бела, жолта, портокалова, црвена 

(531) 20.07.02;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 
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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  

 

(210) TM  2012/959  (220) 13/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. "Васил Аџиларски" бб, 8 кат, 1000 Скопје, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 
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видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2012/960  (220) 14/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Друштво за трговија, услуги и 

градежништво ЕРГО КОМ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул.Христо Смирненски бр.47/1-3, Скопје, MK 

(540)  

 

(591) црвена 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  метални градежни материјали  

кл. 19  неметални градежни материјали  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

градежни материјали  

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

кл. 42  архитектура  

 

(210) TM  2012/961  (220) 17/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Друштво за трговија и услуги СПОРТ 

ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул.Даме Груев бр.28/згр1-1-кат.2, 1000 Скопје, 

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

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) црвена, бела и црна 

(531) 24.01.03;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало на 

спортска опрема, обувки и предмети од кожа  

 

(210) TM  2012/962  (220) 17/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Друштво за трговија и услуги СПОРТ 

ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул.Даме Груев бр.28/згр1-1-кат.2, 1000 Скопје, 

MK 

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

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) црвена, бела и црна 

(531) 24.01.03;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало на 

спортска опрема, обувки и предмети од кожа  

 

(210) TM  2012/963  (220) 17/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Друштво за трговија и услуги СПОРТ 

ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул.Даме Груев бр.28/згр1-1-кат.2, 1000 Скопје, 

MK 

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

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) црвена, бела и црна 

(531) 24.01.03;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало на 

спортска опрема, обувки и предмети од кожа  

 

(210) TM  2012/964  (220) 17/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Друштво за трговија и услуги СПОРТ 

ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул.Даме Груев бр.28/згр1-1-кат.2, 1000 Скопје, 

MK 

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

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) црвена, бела и црна 

(531) 24.01.03;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало на 

спортска опрема, обувки и предмети од кожа  

 

(210) TM  2012/965  (220) 17/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Друштво за трговија и услуги СПОРТ 

ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул.Даме Груев бр.28/згр1-1-кат.2, 1000 Скопје, 

MK 

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

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) црвена, бела и црна 

(531) 24.01.03;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало на 

спортска опрема, обувки и предмети од кожа  

 

(210) TM  2012/966  (220) 17/09/2012 

(442) 31/08/2013 
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(731) Друштво за производство трговија и 

услуги МЕБИУС ДОО Кочани 

ул.Маршал Тито бр. 16-7 Кочани, 2300 Кочани, 

MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ  

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

(540)  

MAGNUS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти, сметалки, уреди за 

сметководство, телефонски секретарки, 

аудиовизуелни апарати за настава, 

компјутерсжи терминали, автоматски благајни за 

депонирање повлекување или трансфер на 

парични средства, читачи на бар кодови, кабли 

коаксијални, кабли електрични, кабли оптички, 

видеокамери, фотоапарати, централни 

процесорски единици, полначи за електрични 

батерии, чипови (ДНА чипови), чипови 

(интегрирани струјни кола), блокади против 

промени на струја (импеданца), апарати што се 

вклучуваат со паричка, компакт диск плеери, 

компјутерски програми за играње, компјутерски 

тастатури, компјутерски мемории, компјутерски 

оперативни програми снимени, комлјутерски 

периферни уреди, ќомпјутерски програми 

(софтвер кој може да се префрла), компјутери, 

кондензатори, електрични конектори, носачи на 

податоци (магнетни носачи на податоци), носачи 

на податоци (оптички носачи на податоци), 

апарати за обработка на податоци, детектори, 

мембрани (акустика), ДБД плеери, електро-

динамички апарати за далечинско управување 

со знаци, дискови (компакт дискови аудио и 

видео), дискови (меморија само за читање), 

оптички дискови, дискетни единици за 

компјутери, магнетни дискови, блиц сијалички 

(фотографија), флопи дискетна единица, игри 

(апарати за играње игри приспособени за 

употреба со надворешен екран или монитор), 

слушалки, високотонци за звучници, џубоксови 

за компјутери, музички џубоксови, звучници, 

микропроцесори, модеми, електрични апарати 

за надгледување, монитори, глувче, подлоги за 

компјутерски глувчиња, фотокопири, 

фототелеграфни апарати, електронски цртачи, 

џебни калкулатори, печатачи за употреба со 

компјутери, апарати за проекција, екрани за 

проекција, апарати за далечинско управување, 

апарати за снимање звук, апарати за емитување 

звук, телефонски апарати, телевизиски апарати, 

кертриџи со видео игри, видео екрани, видео 

телефони, компјутери за обработка на текст  

кл. 35  рекламирање, камцелариски работи, 

книговодство, администрација, бизмис 

истражување, комерцијални информации и 

советување на потрошувачите, комуникациски 

медиуми, раководење со датотеки, трговија на 

мало и на големо со: апарати и инструменти, 

сметалки, уреди за сметководство, телефонски 

секретарки, аудиовизуелни апарати за настава, 

компјутерски терминали, автоматски благајни за 

депонирање повлекување или трансфер на 

парични средства, читачи на бар кодови, кабли 

коаксијални, кабли електрични, кабли оптички, 

видеокамери, фотоапарати, централни 

процесорски едимици, полначи за електрични 

батерии, чипови (ДНА чипови), чипови 

(интегрирани струјни кола), блокади против 

промени на струја (импеданца), апарати што се 

вклучуваат со паричка, компакт диск плеери, 

компјутерски програми за играње, компјутерски 

таетатури, компјутерски мемории, компјутерски 

оперативни програми снимени, компјутерски 

периферни уреди, компјутерски програми 

(софтвер кој може да се префрла), компјутери, 

кондензатори, електрични конектори, носачи на 

податоци (магнетни носачи на податоци), носачи 

на податоци (оптички носачи на податоци), 

апарати за обработка на податоци, детектори, 

мембрани (акустика), ДВД плеери, електро-

динамички апарати за далечинско управување 

со знаци, дискови (компакт дискови аудио и 

видео), дискови (меморија само за читање), 

оптички дискови, дискетни единици за 

компјутери, магнетни дискови, блиц сијалички 

(фотографија), флопи дискетна единица, игри 

(апарати за играње игри приспособени за 

употреба со надворешен екран или монитор), 

слушалки, високотонци за звучници, иубоксови 

за компјутери, музички џубоксови, звучници, 

микропроцесори, модеми, електрични апарати 
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за надгледување, монитори, глувче, подлоги за 

компјутерски глувчиња, фотокопири, 

фототелеграфни апарати, електронски цртачи, 

џебни калкулатори, печатачи за употреба со 

компјутери, апарати за проекција, екрани за 

проекција, апарати за далечинско управување, 

апарати за снимање звук, апарати за емитување 

звук, телефонски апарати, телевизиски апарати, 

кертриџи со видео игри, видео екрани, видео 

телефони, компјутери за обработка на текст  

кл. 37  поправки, инсталациски услуги, 

компјутерски компоненти (инсталирање 

одржување и поправање на компјутерски 

компоненти), монтирање одржување и поправка 

на канцелариски машини и опрема  

 

(210) TM  2012/967  (220) 17/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Друштво за производство трговија и 

услуги МЕБИУС ДОО Кочани 

ул.Маршал Тито бр. 16-7 Кочани, 2300 Кочани, 

MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ  

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

(540)  

MATRIX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти, сметалки, уреди за 

сметководство, телефонски секретарки, 

аудиовизуелни апарати за настава, 

компјутерсжи терминали, автоматски благајни за 

депонирање повлекување или трансфер на 

парични средства, читачи на бар кодови, кабли 

коаксијални, кабли електрични, кабли оптички, 

видеокамери, фотоапарати, централни 

процесорски единици, полначи за електрични 

батерии, чипови (ДНА чипови), чипови 

(интегрирани струјни кола), блокади против 

промени на струја (импеданца), апарати што се 

вклучуваат со паричка, компакт диск плеери, 

компјутерски програми за играње, компјутерски 

тастатури, компјутерски мемории, компјутерски 

оперативни програми снимени, комлјутерски 

периферни уреди, ќомпјутерски програми 

(софтвер кој може да се префрла), компјутери, 

кондензатори, електрични конектори, носачи на 

податоци (магнетни носачи на податоци), носачи 

на податоци (оптички носачи на податоци), 

апарати за обработка на податоци, детектори, 

мембрани (акустика), ДБД плеери, електро-

динамички апарати за далечинско управување 

со знаци, дискови (компакт дискови аудио и 

видео), дискови (меморија само за читање), 

оптички дискови, дискетни единици за 

компјутери, магнетни дискови, блиц сијалички 

(фотографија), флопи дискетна единица, игри 

(апарати за играње игри приспособени за 

употреба со надворешен екран или монитор), 

слушалки, високотонци за звучници, џубоксови 

за компјутери, музички џубоксови, звучници, 

микропроцесори, модеми, електрични апарати 

за надгледување, монитори, глувче, подлоги за 

компјутерски глувчиња, фотокопири, 

фототелеграфни апарати, електронски цртачи, 

џебни калкулатори, печатачи за употреба со 

компјутери, апарати за проекција, екрани за 

проекција, апарати за далечинско управување, 

апарати за снимање звук, апарати за емитување 

звук, телефонски апарати, телевизиски апарати, 

кертриџи со видео игри, видео екрани, видео 

телефони, компјутери за обработка на текст  

кл. 35  рекламирање, камцелариски работи, 

книговодство, администрација, бизмис 

истражување, комерцијални информации и 

советување на потрошувачите, комуникациски 

медиуми, раководење со датотеки, трговија на 

мало и на големо со: апарати и инструменти, 

сметалки, уреди за сметководство, телефонски 

секретарки, аудиовизуелни апарати за настава, 

компјутерски терминали, автоматски благајни за 

депонирање повлекување или трансфер на 

парични средства, читачи на бар кодови, кабли 

коаксијални, кабли електрични, кабли оптички, 

видеокамери, фотоапарати, централни 

процесорски едимици, полначи за електрични 

батерии, чипови (ДНА чипови), чипови 

(интегрирани струјни кола), блокади против 

промени на струја (импеданца), апарати што се 

вклучуваат со паричка, компакт диск плеери, 

компјутерски програми за играње, компјутерски 

таетатури, компјутерски мемории, компјутерски 

оперативни програми снимени, компјутерски 
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периферни уреди, компјутерски програми 

(софтвер кој може да се префрла), компјутери, 

кондензатори, електрични конектори, носачи на 

податоци (магнетни носачи на податоци), носачи 

на податоци (оптички носачи на податоци), 

апарати за обработка на податоци, детектори, 

мембрани (акустика), ДВД плеери, електро-

динамички апарати за далечинско управување 

со знаци, дискови (компакт дискови аудио и 

видео), дискови (меморија само за читање), 

оптички дискови, дискетни единици за 

компјутери, магнетни дискови, блиц сијалички 

(фотографија), флопи дискетна единица, игри 

(апарати за играње игри приспособени за 

употреба со надворешен екран или монитор), 

слушалки, високотонци за звучници, иубоксови 

за компјутери, музички џубоксови, звучници, 

микропроцесори, модеми, електрични апарати 

за надгледување, монитори, глувче, подлоги за 

компјутерски глувчиња, фотокопири, 

фототелеграфни апарати, електронски цртачи, 

џебни калкулатори, печатачи за употреба со 

компјутери, апарати за проекција, екрани за 

проекција, апарати за далечинско управување, 

апарати за снимање звук, апарати за емитување 

звук, телефонски апарати, телевизиски апарати, 

кертриџи со видео игри, видео екрани, видео 

телефони, компјутери за обработка на текст  

кл. 37  поправки, инсталациски услуги, 

компјутерски компоненти (инсталирање 

одржување и поправање на компјутерски 

компоненти), монтирање одржување и поправка 

на канцелариски машини и опрема  

 

(210) TM  2012/968  (220) 17/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Takeda Pharmaceutical Company Limited 

1-1, Doshomachi 4-chome, Chou-ku, OSAKA 

540-8645, 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)  

RIENSO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2012/969  (220) 17/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Takeda Pharmaceutical Company Limited 

1-1, Doshomachi 4-chome, Chou-ku, OSAKA 

540-8645, 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) бела, сите нијанси на црвена и темносива 

(531) 21.03.01;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2012/970  (220) 17/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Deva Holding A.S. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 

34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

DEGASTROL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2012/971  (220) 17/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Deva Holding A.S. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 

34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

CEFAKS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2012/972  (220) 17/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Deva Holding A.S. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 

34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

AZITRO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2012/973  (220) 17/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Deva Holding A.S. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 

34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

                              AMOKLAVIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2012/975  (220) 18/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) American International Group, Inc. a 

Delaware corporation 

180 Maiden Lane, New York, NY 10038, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи со недвижен имот; 

услуги за процена при осигурување од областа 

на несреќи и здравје, автомобили и рекреативни 

возила, воздухопловство, нарушување на 

бизнис, управување со кризи во работењето, 

одговорност на директори и службеници, 

инвалидитет, бенифиции за вработени, 

одговорност кон вработените, одговорност за 

околината, грешки и пропусти, откажување 

настани, лојалност и криминал, фудицијарна 

одговорност, измама, генерална одговорност, 

национална безбедност и тероризам, 

идентификување кражба, киднапирање и 

откуп/изнудување, живот, хипотекарна гаранција, 

приватност и безбедност на мрежа, одговорност 

на производи, професионална одговорност, имот 

и жртва, реосигурување, залог, трговски кредит и 

политички ризик, патување, и надоместок на 

работниците; услуги за управување со 

финансиски ризик; гаранција на ануитет, 

издавање и работење со ануитети; финансиско 

управување на планови за пензионирање; 

советодавни услуги за инвестирање; 

управување со инвестиции; инвестирање во 

заеднички фондови; услуги за хипотека - 

кредитирање на недвижен имот; управување со 

недвижен имот/инвестициски услуги; услуги за 

заеми; осигурителни брокерски и агенциски 

услуги во областа на користени авиони  

 

(210) TM  2012/976  (220) 18/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) American International Group, Inc. a 

Delaware corporation 

180 Maiden Lane, New York, NY 10038, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(531) 26.04.18 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи со недвижен имот; 

услуги за процена при осигурување од областа 

на несреќи и здравје, автомобили и рекреативни 

возила, воздухопловство, нарушување на 

бизнис, управување со кризи во работењето, 

одговорност на директори и службеници, 

инвалидитет, бенифиции за вработени, 

одговорност кон вработените, одговорност за 

околината, грешки и пропусти, откажување 

настани, лојалност и криминал, фудицијарна 

одговорност, измама, генерална одговорност, 

национална безбедност и тероризам, 

идентификување кражба, киднапирање и 

откуп/изнудување, живот, хипотекарна гаранција, 

приватност и безбедност на мрежа, одговорност 

на производи, професионална одговорност, имот 

и жртва, реосигурување, залог, трговски кредит и 

политички ризик, патување, и надоместок на 

работниците; услуги за управување со 

финансиски ризик; гаранција на ануитет, 

издавање и работење со ануитети; финансиско 

управување на планови за пензионирање; 

советодавни услуги за инвестирање; 

управување со инвестиции; инвестирање во 

заеднички фондови; услуги за хипотека - 

кредитирање на недвижен имот; управување со 

недвижен имот/инвестициски услуги; услуги за 

заеми; осигурителни брокерски и агенциски 

услуги во областа на користени авиони  

 

(210) TM  2012/977  (220) 18/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Друштво за трговија на големо и мало 

БС-ИНФИНИТИ ДОО увоз извоз Скопје 

ул.Никола Вапцаров бр.4, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) бела, црна, сива 

(531) 17.02.01;26.04.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури и 

производи од скапоцени метали или обложени 

со нив, што не се опфатени со другите класи; 

накит; скапоцени камења; хорологиски и 

хронометриски инструменти; златен и 

дијамантски накит; часовници  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; презентација на стоки 

преку комуникациски медиуми за малопродажба, 

претставување на производите; услуги при 

продажба на големо и мало со :скапоцени 

метали и нивните легури и производи од 

скапоцени метали или обложени со нив, што не 

се опфатени со другите класи; накит; скапоцени 

камења; хорологиски и хронометриски 

инструменти; златен и дијамантски накит; 

часовници; увоз извоз  

 

(210) TM  2012/980  (220) 19/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Империал Тобако ТКС а.д. 

ул.„11 Октомври" бр.125, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

(531) 24.01.19;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, било преработен или 

непреработен; производи од тутун; цигари; пури; 

замени за тутун, од кои ниту една не е за 

медицински или лековити цели; кибрити и 

артикли за пушачите  

 

(210) TM  2012/981  (220) 20/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) ODEON TURIZM ISLETMECILIGI A.S. 
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Cumhuriyet Cad. No:281 Harbiye Sisli Istanbul, 

TR 

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(540)  

 

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

(531) 01.05.25;21.03.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспорт, пакување и складирање на 

стоки, превоз на лица и стоки, особено со патен, 

железнички, поморски и воздушен; носачки 

услуги; транспорт на пари и скапоцености; тур-

оператор услу] и. дестинациски услуги, услуги за 

управување со земјиште, прием, пренос, 

сместување, насоки со водичи кои го зборуваат 

мајчиниот јазик на гостите, дополнителна турнеја 

и услуги за фансфер назад, организација на 

патувања, резервации и аранжмани за 

патување, екскурзии и крстарења; аранжман на 

транспортни услуги; изнајмување на нуркачки 

одела, организација, резервации и уредување на 

екскурзии, еднодневни патувања и 

разгледување; консултантски услуги при 

патување и придружба на патниците; 

изнајмување, резервации и обезбедување на 

воздухоплов; изнајмување, резервации и 

обезбедување на бродови, особено кајчиња и 

моторни чамци, едрилици и кануа, изнајмување, 

резервации и обезбедување на моторни возила, 

велосипеди и коњи; испорака на парцела; 

организација на патувања. одмор и патувања; 

услуги од туристичка агенција (вклучени во оваа 

класа). особено консултантски услуги и 

резервации за патувања, обезбедување на 

информации за патување, уредување на 

транспортни услуги и патување; резервација 

услуги за патување (нклучени во оваа класа); 

информации за патувањето на Интернет, 

особено, за резервација и букинг во туризмот и 

во секторот на бизнис патувањата (онлајн 

туристички агенции); испорака, испраќање и 

дистрибуција на весници и списанија; 

консултации обезбедени од страна на 

телефонските центри и линии за патувања, 

вклучувајќи ги и бизнис патувања и во областа 

на логистика, транспорт и складирање; 

транспортни услуги, имено следење на патнички 

или товарни возила кои користат компјутери или 

систем за глобално позиционирање (GPS к 

сообраќај информации  

кл. 43  бироа за сместување (хотели, пансиони), 

сместување (привремено 

изнајмување),резервации за смес i \ вање 

(привремено сместување); бар услуги, 

кафулиња, кафетерии, кетеринг (храна и 

пијалак); дневни градинки (јасли), хотелски 

резервации, хотели (сместување, соби), 

изнајмувањс на простории за состаноци во 

мотели, резервации за изнајмување на 

привремено сместување; ресторани 

(самопослужување), пензионерски домови, 

ресторани за самопослужување, снек-барови , 

туристички домови;  

 

(210) TM  2012/982  (220) 20/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Wm. WRIGLEY Jr. Company 

1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 

60642, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

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

сина, виолетова, црна 

(531) 08.01.22;27.05.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кондиторски производи, слатки, 

пеперминт бонбони, бонбони кои содржат 

ароматизирана течност и таблетки за лижење  

 

(210) TM  2012/983  (220) 21/09/2012 

(442) 31/08/2013 
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(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)  

BETAMSAL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2012/984  (220) 21/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(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)  

VILAMAR 

(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  2012/985  (220) 21/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(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)  

IRBENIDA 

(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  2012/986  (220) 21/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(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)  

CORNELIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска употреба; 

диететски супстанции прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјал за пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2012/987  (220) 21/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(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)  

SILETRIS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска употреба; 

диететски супстанции прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 
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фластери, материјали за преврзување; 

материјал за пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2012/988  (220) 21/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(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)  

LOSTRIS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска употреба; 

диететски супстанции прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјал за пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2012/989  (220) 21/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(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)  

BELANTIS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска употреба; 

диететски супстанции прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјал за пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2012/990  (220) 21/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(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) 

BIKALIS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска употреба; 

диететски супстанции прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјал за пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2012/991  (220) 21/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(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)  

MAROCEN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска употреба; 

диететски супстанции прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјал за пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2012/992  (220) 21/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(300) 16396  29/06/2012  LI 
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(731) Motorola Trademark Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 60048, 

US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

SMARTACTIONS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер и компјутерски 

апликациски софтвер за управување на мобилни 

телефони, паметни телефони и други мобилни 

уреди; софтвер и апликациски програмски 

интерфејс [API] за употреба во адаптација на 

поставувања, оптимизирање на перформанси, 

автоматизирање на задачи, и персонализирање 

на искуство на корисникот 

на мобилни телефони, паметни телефони и 

други мобилни уреди базирани на корисничкиот 

контекст, околина, активност, модалитет, 

однесување, локација и време  

 

(210) TM  2012/995  (220) 21/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Друштво за маркетинг и пропаганда 

МЕДИА ХАУС ДОО Скопје 

ул. Луј Пастер бр. 5/1-5 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

THE FIRST CARD THAT 

REFILLS ON ITS OWN. 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; рекламни паноа; рекламни 

постери; рекламирање преку електронски 

дигитални и печатени медиуми  

кл. 36  финансиски работи; монетарни работи; 

банкарство; издавање кредитни картички  

 

(210) TM  2012/996  (220) 21/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Друштво за маркетинг и пропаганда 

МЕДИА ХАУС ДОО Скопје 

ул. Луј Пастер бр. 5/1-5 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

ПРВА КАРТИЧКА ШТО 

САМА СЕ ПОЛНИ. 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; рекламни паноа; рекламни 

постери; рекламирање преку електронски 

дигитални и печатени медиуми  

кл. 36  финансиски работи; монетарни работи; 

банкарство; издавање кредитни картички  

 

(210) TM  2012/997  (220) 24/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Агрон Зумери 

ул.Стојна Стевкова бр.173, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591) бела, црна и розева 

(531) 27.05.07;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги и продажба на мало и големо со 

мобилни телефони, додатоци за мобилни 

телефони, аксесоари и галантерија за мобилни 

телефони  

кл. 37  сервисирање и одржување на мобилни 

телефони  

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2012/998  (220) 25/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) KiK Textilien und Non-Foods GmbH 

Siemensstrasse21 59199 Bonen, DE 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 
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(540)  

 

(531) 09.03.09;09.03.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  обувки, облека, капи (покривки за глава)  

 

(210) TM  2012/999  (220) 25/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 

TW8 9GS, GB 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

RELVAR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински препарати и 

супстанции, сите за спречување, третирање 

и/или ублажување на респираторни заболувања 

и пореметувања  

 

(210) TM  2012/1000  (220) 25/09/2012 

(442) 31/08/2013 

(731) Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 

TW8 9GS, GB 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

REVINTY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински препарати и 

супстанции  

 

 

 

 

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) 

3 TM 2008/0560 

 TM 2008/0561 

 TM 2012/0716 

 TM 2012/0717 

 TM 2012/0718 

 TM 2012/0719 

 TM 2012/0720 

 TM 2012/0721 

 TM 2012/0870 

 TM 2012/0872 

 TM 2012/0891 

 TM 2012/0892 

 TM 2012/0893 

 TM 2012/0894 

 TM 2012/0944 

 TM 2012/0948 

5 TM 2012/0863 

 TM 2012/0870 

 TM 2012/0872 

 TM 2012/0874 

 TM 2012/0877 

 TM 2012/0915 

 TM 2012/0916 
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 TM 2012/0942 

 TM 2012/0949 

 TM 2012/0950 

 TM 2012/0968 

 TM 2012/0969 

 TM 2012/0970 

 TM 2012/0971 

 TM 2012/0972 

 TM 2012/0973 

 TM 2012/0983 

 TM 2012/0984 

 TM 2012/0985 

 TM 2012/0986 

 TM 2012/0987 

 TM 2012/0988 

 TM 2012/0989 

 TM 2012/0990 

 TM 2012/0991 

 TM 2012/0999 

5 TM 2012/1000 

6 TM 2012/0883 

 TM 2012/0884 

 TM 2012/0960 

7 TM 2012/0885 

 TM 2012/0886 

 TM 2012/0888 

 TM 2012/0943 

9 TM 2012/0813 

 TM 2012/0883 

 TM 2012/0884 

 TM 2012/0889 

 TM 2012/0919 

 TM 2012/0936 

 TM 2012/0943 

 TM 2012/0966 

 TM 2012/0967 

 TM 2012/0992 

11 TM 2012/0843 

 TM 2012/0883 

 TM 2012/0884 

 TM 2012/0885 

 TM 2012/0886 

 TM 2012/0887 

 TM 2012/0888 

14 TM 2012/0944 

 TM 2012/0977 

16 TM 2012/0740 

 TM 2012/0922 

 TM 2012/0925 

17 TM 2012/0843 

18 TM 2012/0944 

 TM 2012/0947 

19 TM 2012/0883 

 TM 2012/0884 

 TM 2012/0960 

20 TM 2012/0953 

21 TM 2012/0843 

 TM 2012/0897 

24 TM 2011/0580 

25 TM 2011/0580 

 TM 2012/0936 

 TM 2012/0944 

 TM 2012/0947 

 TM 2012/0998 

28 TM 2012/0921 

29 TM 2012/0849 

 TM 2012/0853 

 TM 2012/0859 

 TM 2012/0860 

 TM 2012/0933 

 TM 2012/0950 

30 TM 2012/0927 

 TM 2012/0928 

 TM 2012/0929 

 TM 2012/0930 

 TM 2012/0934 

 TM 2012/0950 

 TM 2012/0982 

32 TM 2012/0935 

 TM 2012/0951 

33 TM 2012/0935 

 TM 2012/0941 

34 TM 2012/0911 

 TM 2012/0912 

 TM 2012/0931 

 TM 2012/0932 

 TM 2012/0980 

35 TM 2011/0580 

 TM 2012/0716 

 TM 2012/0717 

 TM 2012/0718 

 TM 2012/0719 

 TM 2012/0720 

 TM 2012/0721 

 TM 2012/0740 

 TM 2012/0843 

 TM 2012/0899 

 TM 2012/0920 

 TM 2012/0925 

 TM 2012/0931 

 TM 2012/0932 

 TM 2012/0933 

 TM 2012/0934 

 TM 2012/0944 

 TM 2012/0953 

 TM 2012/0954 

 TM 2012/0955 

 TM 2012/0956 

 TM 2012/0957 

 TM 2012/0958 

 TM 2012/0959 

 TM 2012/0960 

 TM 2012/0961 

 TM 2012/0962 

 TM 2012/0963 

 TM 2012/0964 

 TM 2012/0965 

 TM 2012/0966 

 TM 2012/0967 

 TM 2012/0977 

 TM 2012/0995 

 TM 2012/0996 

 TM 2012/0997 

36 TM 2012/0975 

 TM 2012/0976 

 TM 2012/0995 

 TM 2012/0996 

37 TM 2012/0843 

 TM 2012/0960 

 TM 2012/0966 

 TM 2012/0967 

 TM 2012/0997 

38 TM 2012/0732 

 TM 2012/0813 

 TM 2012/0899 

 TM 2012/0954 

 TM 2012/0955 

 TM 2012/0956 
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 TM 2012/0957 

 TM 2012/0958 

 TM 2012/0959 

 TM 2012/0997 

39 TM 2012/0740 

 TM 2012/0981 

41 TM 2012/0740 

 TM 2012/0813 

 TM 2012/0922 

 TM 2012/0925 

 TM 2012/0936 

 TM 2012/0945 

 TM 2012/0946 

42 TM 2012/0883 

 TM 2012/0884 

 TM 2012/0899 

 TM 2012/0922 

 TM 2012/0943 

 TM 2012/0954 

 TM 2012/0955 

 TM 2012/0956 

 TM 2012/0957 

 TM 2012/0958 

 TM 2012/0959 

 TM 2012/0960 

43 TM 2012/0981 

 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 

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

 

 

(731) (210) 

American International Group, Inc. a Delaware corporation MK/T/ 2012/975 

American International Group, Inc. a Delaware corporation MK/T/ 2012/976 

Astellas Pharma Europe B.V. MK/T/ 2012/874 

BOSNALIJEK d.d. MK/T/ 2012/942 

Brown-Forman Polska Sp. z.o.o. a Polish limited company MK/T/ 2012/941 

DAIKIN INDUSTRIES, LTD. MK/T/ 2012/887 

Deva Holding A.S. MK/T/ 2012/970 

Deva Holding A.S. MK/T/ 2012/971 

Deva Holding A.S. MK/T/ 2012/972 

Deva Holding A.S. MK/T/ 2012/973 

FABRICAS AGRUPADAS DE MUNECAS DE ONIL, S.A. MK/T/ 2012/921 

Gaudal Limited MK/T/ 2012/891 

Gaudal Limited MK/T/ 2012/892 

Gaudal Limited MK/T/ 2012/893 

Gaudal Limited MK/T/ 2012/894 

GENEVA LABORATORIES LIMITED (a company incorporated in Virgin 

Islands (British) 

MK/T/ 2012/948 

Glaxo Group Limited MK/T/ 2012/999 

Glaxo Group Limited MK/T/ 2012/1000 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2012/983 
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HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2012/984 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2012/985 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2012/986 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2012/987 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2012/988 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2012/989 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2012/990 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2012/991 

Henan Xinfei Electric Co. Ltd. MK/T/ 2012/885 

Henan Xinfei Electric Co. Ltd. MK/T/ 2012/886 

Henan Xinfei Electric Co. Ltd. MK/T/ 2012/888 

JOSEPH COMPANY INTERNATIONAL, INC. MK/T/ 2012/897 

Kickers International B.V. a Dutch company,  MK/T/ 2012/947 

KiK Textilien und Non-Foods GmbH MK/T/ 2012/998 

MAGINUS  DOO ZA USLUGE REKLAME I PROPAGANDE I TRGOVINU MK/T/ 2008/560 

MAGINUS  DOO ZA USLUGE REKLAME I PROPAGANDE I TRGOVINU MK/T/ 2008/561 

Motorola Trademark Holdings, LLC MK/T/ 2012/992 

National Geographic Society MK/T/ 2012/813 

ODEON TURIZM ISLETMECILIGI A.S. MK/T/ 2012/981 

SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (trading as SEIKO HOLDINGS 

CORPORATION) 

MK/T/ 2012/889 

Shanghai Feixun Communication Co., Ltd. MK/T/ 2012/919 

Shanghai Feixun Communication Co., Ltd. MK/T/ 2012/920 

SHFL entertainment, Inc. MK/T/ 2012/945 

SHFL entertainment, Inc. MK/T/ 2012/946 

Takeda Pharmaceutical Company Limited MK/T/ 2012/968 

Takeda Pharmaceutical Company Limited MK/T/ 2012/969 

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. MK/T/ 2012/944 

Wm. WRIGLEY Jr. Company MK/T/ 2012/982 

Woko Magnet- und Anlagenbau GmbH MK/T/ 2012/943 

Zumba Fitness, LLC MK/T/ 2012/936 

Агрон Зумери MK/T/ 2012/997 

АД ЈАКА 80 Радовиш MK/T/ 2012/870 

АД ЈАКА 80 Радовиш MK/T/ 2012/872 

АНЕТА КОМПАНИ ДООЕЛ MK/T/ 2012/933 

Д.П.У. БЕБОФИТ Елизабета Љатко Михаиловиќ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/950 

ДПТУ Воман Менаџер - Скопје MK/T/ 2011/580 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/899 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/954 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/955 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/956 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/957 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/958 
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Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/959 

Друштво за маркетинг и пропаганда МЕДИА ХАУС ДОО Скопје MK/T/ 2012/995 

Друштво за маркетинг и пропаганда МЕДИА ХАУС ДОО Скопје MK/T/ 2012/996 

Друштво за одржување на курсеви за странски јазик, промет, 

производство и услуги ЧЕЛИНЏ ДОО Скопје 

MK/T/ 2012/922 

Друштво за производство трговија и услуги МЕБИУС ДОО Кочани MK/T/ 2012/966 

Друштво за производство трговија и услуги МЕБИУС ДОО Кочани MK/T/ 2012/967 

Друштво за производство, трговија и услуги АУРЕЛИО ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 

MK/T/ 2012/931 

Друштво за производство, трговија и услуги АУРЕЛИО ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 

MK/T/ 2012/932 

Друштво за производство, трговија и услуги ТОТАЛ ГРУП ДООЕЛ 

Скопје 

MK/T/ 2012/925 

Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/ 2012/961 

Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/ 2012/962 

Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/ 2012/963 

Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/ 2012/964 

Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/ 2012/965 

Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ ДООЕЛ Струмица MK/T/ 2012/859 

Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ ДООЕЛ Струмица MK/T/ 2012/860 

Друштво за трговија и услуги ФОКУС никола ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2012/953 

Друштво за трговија на големо и мало БС-ИНФИНИТИ ДОО увоз извоз 

Скопје 

MK/T/ 2012/977 

Друштво за трговија, услуги и градежништво ЕРГО КОМ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

MK/T/ 2012/960 

Друштво за трговија, услуги и инженеринг СПИК ИНСА ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

MK/T/ 2012/883 

Друштво за трговија, услуги и инженеринг СПИК ИНСА ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

MK/T/ 2012/884 

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ 

Скопје 

MK/T/ 2012/877 

Енес Рамадани MK/T/ 2012/934 

Империал Тобако ТКС а.д. MK/T/ 2012/980 

Исмет Хасан Илиаз (Ismet Hasan Ilyaz) MK/T/ 2012/911 

Исмет Хасан Илиаз (Ismet Hasan Ilyaz) MK/T/ 2012/912 

Јавно Претпријатие Стрежево Битола MK/T/ 2012/849 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/T/ 2012/935 

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО MK/T/ 2012/853 

Ненико, друштво за производство, сточарство, трговија на големо и 

мало  

MK/T/ 2012/951 

ОХИС Билјана ДООЕЛ MK/T/ 2012/716 

ОХИС Билјана ДООЕЛ MK/T/ 2012/717 

ОХИС Билјана ДООЕЛ MK/T/ 2012/718 

ОХИС Билјана ДООЕЛ MK/T/ 2012/719 
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ОХИС Билјана ДООЕЛ MK/T/ 2012/720 

ОХИС Билјана ДООЕЛ MK/T/ 2012/721 

СЗД Електролукс - Палензовски Димче Битола MK/T/ 2012/843 

Трговско друштво за новинско издавачка дејност и графичко 

производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2012/740 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги ПЕТНИК Струга 

ДООЕЛ 

MK/T/ 2012/927 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги ПЕТНИК Струга 

ДООЕЛ 

MK/T/ 2012/928 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги ПЕТНИК Струга 

ДООЕЛ 

MK/T/ 2012/929 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги ПЕТНИК Струга 

ДООЕЛ 

MK/T/ 2012/930 

Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СИТЕЛ ДООЕЛ со 

седиште во Скопје, општина Центар 

MK/T/ 2012/732 

Фармасвис дооел MK/T/ 2012/949 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - 

Скопје 

MK/T/ 2012/863 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - 

Скопје 

MK/T/ 2012/915 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - 

Скопје 

MK/T/ 2012/916 
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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)  20152   (151)  17/07/2013 

(210)  TM  2006/781  (220)  01/08/2006 

(181)  01/08/2016 

(450)  31/08/2013 

(732)  The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 

PLaza 

Atlanta, Georgia 30313, 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)  

HEALTHWORKS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  Фармацевтски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди; кинески 

растителен чај, медицински чај, медицински 

пијалоци , медицински напитоци; вода за 

јакнење и окрепнување, напитоци за јакнење и 

окрепнување, пијалоци за јакнење и 

окрепнување, растителни напитоци (се за 

медицинска употреба); растителни екстракти (за 

медицинска употреба); растителни инфузии (за 

медицинска употреба); растителен чај (за 

медицинска употреба); растителни смеси за 

медицинска употреба; растителни препарати за 

медицинска употреба; медицински растителни 

инфузии; кинески народни лекови; растителени 

желеа; желе од желка; лекови за јакнење и 

окрепнување  

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

преработки, конзервирано, сушено и варено 

овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, 

млеко и млечни производи, масла за јадење и 

масти; супи, подготовки за супи, супи во прав, 

мешавини за супи, конзервирани супи, 

замрзнати супи, состојки за правење супи (сите 

не-медицински); додатоци на прехрана и 

нутрициски додатоци (останати освен оние за 

медицинска употреба); природни продукти во 

смисол на растителни подготовки (останати 

освен оние за медицинска употреба); додатоци 

на храна со растенија (останати освен оние за 

медицинска употреба)  

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

саго, замени за кафе; растителни напитоци 

(останати освен за медицинска употреба); 

растителни екстракти (останати, освен оние за 

медицинска употреба); растителни инфузии 

(останати, освен оние за медицинска употреба); 

растителен чај (останати, освен оние за 

медицинска употреба); брашно и производи од 

житните растенија, леб, колачи и слатки, 

сладоледи; мед, мелис; квасец, прашок за 

дигање, сол, слачица (сенф); оцет, умаци 

(зачини); миродии; мраз за ладење; десерти; 

пудинзи; оризни колачи; додатоци за храна за 

човекова употреба; храна за јакнење и 

окрепнување (останати, освен оние за 

медицинска употреба)  

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, напитоци од овошни 

сокови; пијалаци, напитоци, вода за јакнење и 

окрепнување, напитоци за јакнење и 

окрепнување, пијалоци за јакнење и 

окрепнување; безалкохолни напитоци кои се 

изработуваат по нарачка; напитоци во прав 

(безалкохолни)  

кл. 35  огласување; деловно управување; 

деловна администрација; канцелариски 

функции; продажба на мало и големо на храна, 

вода, пијалоци и напитоци од сите врсти (било 

за медициннска или не-медицинска употреба) и 

состојки, смеси, сирупи и подготовки за правење 

на исти, кинески народни лекови, лекови за 

јакнење и окрепнување, растителни инфузии и 

екстракти (било за медицинска или не-

медицинска употреба), растителни препарати 

(било за медицинска или не-медицинска 

употреба), додатоци на храна и нутрициски 

додатоци за човекова употреба (било за 

медицинска или не-медицинска употреба); 

услуги на проджба на мало за се горе наведено; 

огласување, услуги на деловно советување, 
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деловно управување и организација на 

консултански услуги врзани за се горе наведено  

кл. 41  Образовни услуги, подготвување на 

настава, забава, спортски и културни активности, 

услуги на обука и стручно оспособување 

вклучувајќи прибавување информации во полето 

на исхрана, пијалоци и напитоци, кинеска 

медицина, здрави напитоци и храна и 

здравствена нега  

кл. 43  Услуги на давање храна и пијалоци; 

привремено сместување; ресторани; кафеани, 

кафетерии, снек барови; кафе барови; чајани; 

ресторани за брза храна (fast food); услуги на 

доставување на храна (take away); услуги на 

катеринг; подготвување на храна за надвор (за 

носење); подготвување храна, пијалоци и 

напитоци за конзумција надвор (take away)  

кл. 44  Медицински услуги; ветеринарски услуги; 

хигиенска нега и нега на убавината на луѓето 

или животните; услуги од областа на 

земјоделството, градинарството и шумарството; 

консултантски услуги и советувања врзани за 

храна, пијалоци и напитоци, кинеска медицина, 

здрава храна и напитоци и услуги на 

здравствена нега  

 

(111)  20158   (151)  14/08/2013 

(210)  TM  2008/1327  (220)  23/09/2008 

(181)  23/09/2018 

(450)  31/08/2013 

(732)  ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОДАЖБА И ГРАДБА БИРО-БД ДОО, 

СКОПЈЕ 

ул. Маркс и Енгелс 7/2 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалaци  

 

(111)  20108   (151)  16/07/2013 

(210)  TM  2008/1573  (220)  17/10/2008 

(181)  17/10/2018 

(450)  31/08/2013 

(732)  Здружение на граѓани Локомотива - 

центар за нови иницијативи во уметноста и 

културата - Скопје 

бул.Партизански одреди 21, А2/ 3/2 стан 4, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

LOCOMOTION 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, обука; забава и 

културни активности  

 

(111)  20097   (151)  16/07/2013 

(210)  TM  2008/1741  (220)  20/11/2008 

(181)  20/11/2018 

(450)  31/08/2013 

(732)  ТТК БАНКА АД Скопје 

ул. Народен Фронт 19а 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, црвена, сива, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи   поврзани за 

недвижен имот: прибирање на депозити и други 

повратни извори на средства; Кредитирање во 

земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање 

на комерцијални трансакции; Кредитирање во 

странство вклучувајќи и факгоринг и 

финансирање на комерцијални трансакции; 

Издавање и администрирање на платежни 

средства (парични, картички, чекови, патнички 

чекови, меници); Издавање на електронски пари, 

доколку е уредено со посебен закон; Финансиски 

лизинг; Менувачки работи; Платен промет во 

земјата и странство, вклучувајќи купопродажба 

на девизи; Брз трансфер на пари; Издавање на 

платежни гаранции, авали и други форми на 
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обезбедување; Изнајмување сефови, остава и 

депо; Тргување со инструменти на пазарот на 

пари (меници, чекови, сертификати за депозит); 

Тргување со девизни средства, што вклучува и 

тргување со благородни метали; Тргување со 

хартии од вредност; Тргување со финансиски 

деривати; - Управување со средства и 

портфолио на хартии од вредност по налог и за 

сметка на клиенти; Давање услуги на банка - 

чувар на имот; Купопродажба, гарантирање и 

пласман на емисија на хартии од вредност; 

Посредување во продажба на полиси за 

осигурување; Посредување во склучување на 

договори за кредити и заеми; Обработка и 

анализа на информации за кредитна способност 

на правни лица; Економско - финасиски 

консалтинг; Други финансиски активности 

утврдени со закон што може да ги врши банка  

кл. 45  правни улсуги; лични и општествени 

услуги што ги даваат трети  лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(111)  20151   (151)  16/07/2013 

(210)  TM  2009/41  (220)  23/01/2009 

(181)  23/01/2019 

(450)  31/08/2013 

(732)  Друштво за производство и трговија 

ЕВРОАСИЈА ТЕХНИКА Ајдован и др.експорт-

импорт ДОО Скопје 

ул.Кеј Димитар Влахов бр.1 Скопје, MK 

(740)  Александра Трајчовска, адвокат 

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000 

(540)  

 

ЕВРОАСИЈА ТЕХНИКА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со недвижен 

имот  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

настава; забава; спортски и културни активности  

 

(111)  20075   (151)  12/06/2013 

(210)  TM  2009/1043  (220)  28/10/2009 

(181)  28/10/2019 

(450)  31/08/2013 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје 

ул.Скупи бб, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

големопродажба и малопродажба на; 

фармацевтски производи, опрема за болници и 

лаборатории, лабораториски апарати и 

апаратури  

кл. 44  медицински услуги, аптеки  

 

(111)  20015   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2009/1077  (220)  05/11/2009 

(181)  05/11/2019 

(450)  31/08/2013 

(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, United States of America, 

US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

CADILLAC ATS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни земни возила, со исклучок на 

фелни (бандажи) од лесен метал за тркала за 

возила  
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(111)  20159   (151)  26/07/2013 

(210)  TM  2009/1082  (220)  06/11/2009 

(181)  06/11/2019 

(450)  31/08/2013 

(732)  ВОДЕНИЦА ОНЕ Т.П. 

Ул. Теодосиј Гологанов бр69, Скопје, MK 

(540)  

РЕСТОРАН 

ВОДЕНИЦА МУЛИНО 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  приготвување храна и пијалaци  

 

(111)  20160   (151)  26/07/2013 

(210)  TM  2009/1083  (220)  06/11/2009 

(181)  06/11/2019 

(450)  31/08/2013 

(732)  ВОДЕНИЦА ОНЕ Т.П. 

Ул. Теодосиј Гологанов бр69, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  кафена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  приготвување храна и пијалaци  

 

(111)  20096   (151)  16/07/2013 

(210)  TM  2010/932  (220)  10/08/2010 

(181)  10/08/2020 

(450)  31/08/2013 

(300)  008878779  12/02/2010  EM 

(732)  Reckitt Benckiser (Switzerland) AG 

Richtistrasse 5, CH-8304 Wallisellen, Zurich, CH 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, жолта и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфимирани препарати за атмосфера; 

колекција (збирка), есенцијални масла, спрејови 

за парфемирање соби; препарати за 

парфемирање или ароматизирање на воздухот  

кл. 4  свеќи; парфимирани или миризливи свеќи  

кл. 5  препарати за освежување на воздухот, 

препарати за прочистување на воздухот; 

освежувачи на воздухот во соба; препарати за 

парфемирање или ароматизирање на воздухот; 

дезодоранси; препарати за неутрализирање на 

непријатни миризби  

кл. 11  апарати и инструменти, сите за миризба, 

прочистување или освежување на атмосферата; 

делови и додатоци за сите наведени стоки  

 

(111)  20109   (151)  16/07/2013 

(210)  TM  2010/934  (220)  10/08/2010 

(181)  10/08/2020 

(450)  31/08/2013 

(732)  Giga-Byte Technology Co., Ltd. 

No. 6, Bau Chiang Rd. Hsin-Tien, Taipei 231, TW 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери, персонални компјутери; 

компјутерски сервери; преносни компјутери -

лаптопи; мали преносни компјутери за фаќање 

забелешки; џебен комуникатор; управувачка 

кутија ТВ за бирање на видеа на барање (set-top 

boxes); компјутерски матични плочи; 

компјутерски конзоли; компјутерски кабли; 

компјутерски уреди за греење / ладење; 
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компјутерски терминали; ЛЦД монитори; додатна 

картичка за компјутери, имено картички за 

модем, видео графичка акцелераторска 

картичка, ЛАН (мрежна) картичка за поврзување 

на мали преносни компјутерски уреди со 

компјутерски мрежи, контролни мрежни картички 

и СЦСИ (мали компјутерски интерфејс уреди) 

картички; компјутерски работни станици од кои 

се состојат компјутерите; графички картички и 

контролори; ЛАН хардвер; контролори на 

компјутерски хард диск интерфејс; компјутерски 

хардвер и компјутерски периферни уреди, имено 

компјутерски монитори, мауси, тастатури, 

звучници, компјутерски мемориски уред, имено 

хард дискови, дискети, оптички дискетни 

единици; интегрални кола; печатена плоча; 

компјутерско напојување со електрична енергија; 

електрични одводи; уреди за далечинско 

управување за компјутери; хардвер за 

телекомуникации и податоци за вмрежување; 

уреди за факс/модем; кабловски модеми; уреди 

за вмрежување, имено, контролори за мрежни 

интерфејси; рутери, осовини, мостови; видео 

телефони; апарати за видео конференција; 

дигитални камери; дигитални телефони; 

мобилни телефони; електрични конектори; 

прилози за компјутерски хард дискови; видео и 

мултимедија прожектори; фотогфрафски 

прожектори; компјутерски софтвер, за 

тестирање, апликација и систем софтвер на 

компјутерски хардвер, софтверски драјвери, 

вграден софтвер; апарати за снимање, пренос 

или репродукција на звук и слики  

кл. 35  увоз и извоз на производи поврзани со 

компјутери; агенции за увоз-извоз; продажни 

промоции (за други); заедничко спојување за 

доброто на другите, различни производи во 

врска со компјутерски сродни производи, 

овозможувајќи им на клиентите соодветно 

разгледување и купување на тие производи на 

големо и мало  

кл. 37  инсталација на компјутерски и мрежни 

системи; услуги на поправка за компјутери и 

компјутерски периферни уреди, компјутерско 

вмрежување и придружни периферни уреди; 

компјутерски инсталации и услуги за 

оддржување  

 

(111)  20110   (151)  16/07/2013 

(210)  TM  2010/967  (220)  23/08/2010 

(181)  23/08/2020 

(450)  31/08/2013 

(732)  Arcor S.A.I.C. 

Avda. Fulvio Pagani 487, Arroyito, Province of 

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)  

 

(591)  црна, бела, сива, светло сива, темно сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки  

 

(111)  20150   (151)  16/07/2013 

(210)  TM  2010/969  (220)  23/08/2010 

(181)  23/08/2020 

(450)  31/08/2013 

(732)  Arcor S.A.I.C. 

Avda. Fulvio Pagani 487, Arroyito, Province of 

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)  

 

(591)  црна, бела, сива, светло сива, темно сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки  
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(111)  20111   (151)  16/07/2013 

(210)  TM  2010/970  (220)  23/08/2010 

(181)  23/08/2020 

(450)  31/08/2013 

(732)  Arcor S.A.I.C. 

Avda. Fulvio Pagani 487, Arroyito, Province of 

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)  

 

(591)  црна, бела, сива, светло сива, темно сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки  

 

(111)  20099   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2010/1083  (220)  27/09/2010 

(181)  27/09/2020 

(450)  31/08/2013 

(732)  Друштво за угостителски услуги 

ПЕЛИСТЕР СКОПЈЕ ДОО Скопје 

плоштад Македонија бб, MK 

(540)  

 

ГРАДСКА КАФЕАНА 

ПЕЛИСТЕР 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци; 

привремено сместување  

 

(111)  20155   (151)  18/07/2013 

(210)  TM  2010/1425  (220)  15/12/2010 

(181)  15/12/2020 

(450)  31/08/2013 

(732)  ДУТ ОЛД ГРИПС ПАБ ДОО, Скопје 

ул. Славејко Арсов 2/4, 1000 Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци  

 

(111)  20156   (151)  18/07/2013 

(210)  TM  2010/1426  (220)  15/12/2010 

(181)  15/12/2020 

(450)  31/08/2013 

(732)  ДУТ ОЛД ГРИПС ПАБ ДОО, Скопје 

ул. Славејко Арсов 2/4, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

 

(111)  20157   (151)  18/07/2013 

(210)  TM  2010/1427  (220)  15/12/2010 

(181)  15/12/2020 

(450)  31/08/2013 

(732)  УАН ВЕЈ Здружение на граѓани за 

ентертеинмант и ивент продукција Скопје 

ул. Славејко Арсов 2/4, 1000 Скопје, MK 

(540)  
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(551)  индивидуална 

 

(111)  20153   (151)  18/07/2013 

(210)  TM  2010/1428  (220)  15/12/2010 

(181)  15/12/2020 

(450)  31/08/2013 

(732)  ДУТ ОЛД ГРИПС ПАБ ДОО, Скопје 

ул. Славејко Арсов 2/4, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци  

 

(111)  20154   (151)  18/07/2013 

(210)  TM  2010/1429  (220)  15/12/2010 

(181)  15/12/2020 

(450)  31/08/2013 

(732)  ДУТ ОЛД ГРИПС ПАБ ДОО, Скопје 

ул. Славејко Арсов 2/4, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  организирање и водење концерти  

 

(111)  20103   (151)  16/07/2013 

(210)  TM  2011/21  (220)  12/01/2011 

(181)  12/01/2021 

(450)  31/08/2013 

(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)  

 

GRAND BLAZER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(111)  20107   (151)  16/07/2013 

(210)  TM  2011/136  (220)  21/02/2011 

(181)  21/02/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Кочишки Логин and Сладиновски Сашо 

ул.„Владимир Комаров" 6/3-6, 1000 Скопје, 

MK and ул.„Антон Попов" 132а, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, сива, црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив, кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, печатарски букви, клишиња, печатарски 

производи, печатени материјали со специјална 

заштита и намена, печатење, амбалажа, 

влезници, карти, возни карти, упатници, вињети, 

вреќички за амбалажирање, гравури, графички 

прикази, етикети, контрола, листови /хартиени 

производи/, матрици за размножување 

/шаблони/, нацрти, обвивки /хартиени 

производи/, пишување (подлоги за пишување), 

размножување, репродуцирање, фотографии  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

дејности (професионални консултации), 

поддршка при организирање дејности 

(советување за организирање на дејностите), 

промоција /продажба за трети лица/, поддршка 

при on-line продажба за трети лица, ширење на 

рекламен материјал (трактати, проспекти, 

печатени материјали, примероци), изложби 

(организирање на изложби) во комерцијални и 

рекламни цели, изнајмување рекламен простор, 
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јавно мислење (испитување на јавното 

милсење), on-line рекламирање по пат на 

компјутерска мрежа, објавување рекламни 

текстови, рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот (маркетинг), 

објавување рекламни текстови, рекламни огласи 

(ширење на рекламни огласи), изнајмување 

рекламен простор, односи со јавност, 

демонстрација на производи, документи 

(умножување на документи)  

кл. 41  забава, спортски и културни активности, 

услуги за обавување евиденција на посетители 

при спортски и културни акгивности, вариети, 

дискотеки (услуги на дискотеките), клубови 

(услуги на клубови) /забава или одгледување/, 

приредби (одржување на приредби), разонода, 

разонода (упатство за разонода), конференции 

(организирање и водење конференции), забавни 

паркови, изложби (организирање изложби) во 

културни или воспитни цели, натпревари 

(организирање натпревари) /обука или забава/, 

слободно време (услуги врзани за исполнување 

на слободното време)  

 

(111)  20077   (151)  03/07/2013 

(210)  TM  2011/147  (220)  24/02/2011 

(181)  24/02/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Линк Медиа Плус Дооел 

ул.Народен фронт 5/4-5, 1000 Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  бела, црвена и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода и за 

санитарни намени  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив што 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба, сликарски 

прибор, сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел), материјал 

за обука и настава (освен апарати), пластични 

материјали за пакување кои не се опфатени во 

другите класи, печатарски букви, клишиња  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите 

од нив што не се опфатени со другите класи, 

кожа од животни, куфери и патни торби, чадори 

за дожд и сонце и стапови за одење, камшици, 

узди и сарачки производи  

кл. 24  текстил и текстилни производи, што не се 

опфатени со другите класи, покривки за кревет и 

маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

 

(111)  20106   (151)  16/07/2013 

(210)  TM  2011/280  (220)  24/03/2011 

(181)  24/03/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Societe des Produits NESTLE S.A.  

1800 Vevey, CH 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  пијалоци врз база на млеко; подготовки 

врз база на млеко и павлака; подготовки врз 

база на протеини за храна за луѓе  

кл. 30  кафе, екстракти од кафе, подготовки и 

пијалоци врз база на кафе, ладно кафе (iced 

coffe); замени за кафе, екстракти од замени за 

кафе, подготовки и пијалоци врз база на кафе; 

цикорија; чај, екстракти од чај, подготовки и 

пијалоци врз база на чај; ладен чај; подготовки 

врз база на слад; какао и подготовки и пијалоци 
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врз база на какао; чоколадо, чоколадни 

производи, подготовки и пијалоци врз база на 

чоколадно; слаткарски производи, колачиња, 

бонбони; шеќерни производи; шеќер; мастики за 

џвакање; природни засладувачи; пекарски 

производи, леб, квасец, пецива; бисквити, торти, 

колачи, обланди, карамели, пудинзи; сладолед, 

воден мраз /прехрамбен/, шербети, смрзнати 

слаткарски производи, смрзнати торти, 

безалкохолни ледени пијалоци, смрзнати 

десерти, смрзнати јогурти; обрзани агенти за 

производство на сладолед и/или водни мразови 

и/или шербети и/или смрзнати слаткаски 

производи и/или смрзнати торти и/или 

безакохолни ледени пијалоци и/или смрзнати 

десерти и/или смрзнати јогурти; житарици за 

појадок, мусли, пченкарни снегулки (corn flakes), 

табли од житарици (cereal bars), подготвени 

житарици (ready-to-eat cereals), подготовки од 

житарици  

кл. 32  пијалоци со вкус и врз база на овошје; 

млечни ферментирани пијалоци; пијалоци врз 

база на кафе; изотонични пијалоци  

 

(111)  20149   (151)  11/07/2013 

(210)  TM  2011/329  (220)  08/04/2011 

(181)  08/04/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Беџет Муслија 

ул. Фуштанска бр.12а, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

ZHURNAL ЖУРНАЛ (во 

изглед) 

(591)  црвена и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени работи  

кл. 35  економски прогнози, информации за 

дејноста, истражувања за дејностите; 

изнајмување рекламен простор, изнајмување 

рекламен материјал, јавно мислење 

(испитување на јавното мислење); објавување 

рекламни текстови, обработка на текстови, 

огласување /рекламирање/; пазар (побарувачка 

на пазарот), пазар (проучување на пазарот), 

плакатирање /огласување/; помош во 

управување со индустриски или трговски 

претпријатија, пребарувања за дејности, преписи 

на соопштенија; пропагандни дејности, 

проучување на пазарот/ маркетинг/; рекламна 

документација (уредување на рекламна 

документација); рекламна хроника; ажурирање 

на рекламен материјал, подготвување рекламни 

рубрики; услуги за пратење на печатените вести  

 

(111)  20101   (151)  16/07/2013 

(210)  TM  2011/361  (220)  18/04/2011 

(181)  18/04/2021 

(450)  31/08/2013 

(300)  85/155,120  18/10/2010  US 

(732)  Avocent Huntsville Corp. 

4991 Corporate Drive Huntsville, Alabama 

35805, US 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

TRELLIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер за менаџирање со 

инфраструктурни информативни центри; 

Софтвер за пратење на физичка актива; 

софтвер за анализа на ефектите и 

искористувањата; софтвер за записи при попис и 

планирањеч софтвер за автоматизација на 

активата и надгледување; софтвер за визуелно 

моделирање; хардвер; вграден софтвер; 

прекинувачи, прекинувачи за пренос; извори на 

енергија; UPS (непрекинати извори на енергија); 

системи за ладење; пренапонски пригушувачи; 

куќишта; сервери; блејд сервери; виртуелни 

сревери; куќишта за сервер; батерии, PDU 

(единици за дистрибуција на енергија); 

контролери; контролери за пожарникарски 

пумпи; кабинети; конзоли; ЛЦД конзоли, 

информациски менаџмент системи; модули, 
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регулатори на моќност; ладилни системи; 

вентилациски контролери; панелни врати; 

монитори; пренапонски заштитници; системи за 

информациски менаџмент на центри за 

податоци кои што содржат компјутери, 

компјутерски хардвер и софтвер, HVAC/R 

(Греење, Венитилација и Воздушно 

Прочистување) / Ладилни системи за употреба 

во информативни центри и компјутерски соби, 

серверски хардвер и софтвер, вграден софтвер, 

прекинувачи, пренапонски пригушувачи, системи 

за енергија, непрекинати извори на енергија, 

кабинети, постоља, батерии, контролери, 

комтролери за пожарникарски пумпи, едеиници 

за дистрибуција на енергија, ЛЦД конзоли  

кл. 11  HVAC/R (Греење, Венитилација и 

Воздушно Прочистување) / Ладење; 

амбиентални контролни апаратури; кондензери, 

компресори; вентилатори; клима уреди  

кл. 35  дистрибуција на компјутерски софтвер  

кл. 37  одржување и поправка на 

инфраструктурни и информациски системи и 

опрема  

кл. 38  телекомуникациски сервиси  

кл. 42  инфраструктурен мониторинг, мерење и 

управување, мониторинг на енергија, 

управување и мерење; управување и 

мониторинг на информативни центри; 

компјутерски услуги, имено, надггледување на 

локација, мониторинг на опрема, мониторинг на 

систем, мапирање на простор, и информациски 

и технолошки услуги; консултациски услуги; 

комјутерски услуги, имено, софтвер како услуга; 

услуги при анализа на информации, 

обезбедување на употреба на он-лајн софтвер 

кој не може да се превземе, софтвер; системи за 

управување во информациски центри; 

компјутерски услуги  

Дополнителни услуги (кои не се во 

приоритетните барања) 

Софтвер; системи за управување со 

информациски центри; компјутерски услуги  

 

(111)  20105   (151)  28/06/2013 

(210)  TM  2011/370  (220)  20/04/2011 

(181)  20/04/2021 

(450)  31/08/2013 

(300)  T11/00009E  03/01/2011  SG 

(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 

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

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  мелено кафе и кафе во зрно, какао, чаеви 

(билни и не-билни), кафе, чај, пијалоци на база 

на какао и еспресо, и пијалоци направени со 

база од кафе и/или еспресо, пијалоци направени 

со база од чај, чоколадо во прав и ванила, 

сосови за додавање во пијалаци; чоколаден 

сируп, ароматизирани сирупи за додавање во 

пијалаци, печива, вклучувајќи мафини, земички, 

бисквити, колачиња, колачи и леб, сендвичи, 

гранола, кафе подготвенo за пиење, чај 

подготвен за пиење, cладолед и замрзнати 

слатки; чоколадо, бонбони и слатки  

кл. 35  бизнис администрација, бизнис 

менаџмент; франшизинг, имено обезбедување 

техничка помош во воспоставувањето и/или 

работењето на ресторани, кафулиња, 

продавници за кафе и снек барови; 

малопродажни услуги од областа на: кафе, чај, 

какао, пакувана и подготвена храна, електрични 

апарати, не-електрични апарати, прибори за 

домаќинство, прибори за кујна, часовници, 

часовници за на рака, кујнски тајмери, 

штоперици, накит, книги, музички снимки, 

подлоги за глувчиња за компјутери, паричници, 

портмонеа, торби, чанти, акт чанти, торби за 

книги, куфери и чадори, сите направени од 

ткаенини, пластика или кожа, приврзоци за 
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клучеви од кожа, облека, капи и шапки, играчки, 

вклучувајќи мечиња, полнети играчки, кадифени 

играчки, кукли и додатоци за нив, новогодишни 

украси; дистрибуција на големo, продавници на 

големо и услуги за нарачување на големо сите 

во областа на: кафе, чај, какао, пакувана и 

подготвена храна, електрични апарати, не-

електрични апарати, прибори за домаќинство, 

прибори за кујна, часовници, часовници за на 

рака, кујнски тајмери, штоперици, накит, книги, 

музички снимки, подлоги за глувчиња за 

компјутери, паричници, портмонеа, торби, чанти, 

акт чанти, торби за книги, куфери и чадори, сите 

направени од ткаенини, пластика или кожа, 

приврзоци за клучеви од кожа, облека, капи и 

шапки, играчки, вклучувајќи мечиња, полнети 

играчки, кадифени играчки, кукли и додатоци за 

нив, новогодишни украси; услуги за нарачки по 

пошта и услуги за каталошки нарачки по пошта, 

компјутеризирани услуги за он лајн нарачки, 

компјутеризирани услуги за он-лајн трговија на 

мало, услуги за он лајн нарачки и услуги на он 

лајн продавници на мало сите во областа на: 

кафе, чај, какао, пакувана и подготвена храна, 

електрични апарати, не-електрични апарати, 

прибори за домаќинство, прибори за кујна, 

часовници, часовници за на рака, кујнски 

тајмери, штоперици, накит, книги, музички 

снимки, подлоги за глувчиња за компјутери, 

паричници, портмонеа, торби, чанти, акт чанти, 

торби за книги, куфери и чадори, сите направени 

од ткаенини, пластика или кожа, приврзоци за 

клучеви од кожа, облека, капи и шапки, играчки, 

вклучувајќи мечиња, полнети играчки, кадифени 

играчки, кукли и додатоци за нив, новогодишни 

украси; компјутеризирани он лајн регистри за 

подароци и услуги за нарачување  

кл. 43  ресторан, кафуле, кафетерија, снек бар, 

кафе бар и продавница за кафе, ресторански 

услуги за земање и достава на храна; кетеринг 

услуги; услуги на снабдување со кафе за 

канцеларии; дoговорни услуги за храна; 

подготовка на храна; подготовка и продажба на 

храна и пијалоци за носење  

 

(111)  20104   (151)  28/06/2013 

(210)  TM  2011/371  (220)  20/04/2011 

(181)  20/04/2021 

(450)  31/08/2013 

(300)  43097  07/12/2010  TT 

(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 

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

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери, компјутерски периферни 

уреди, компјутерски терминали; компјутерски 

хардвер; машини за компјутерски игри, 

микропроцесори, мемориски плочи, монитори, 

дисплеи, тастатури, кабли, модеми, печатачи, 

диск драјвови, адаптери, адаптер картички, 

конектори и драјвери; празен компјутер за 

чување на податоци; магнетни носачи на 

податоци; компјутерски софтвер; компјутерски 

софтвер за пишување, преземање/симнување, 

пренесување, примање, уредување, 

вадење/извлекување, кодирање, декодирање, 

прикажување, чување/складирање и 

организирање на текст, графика, слики, и 

електронски публикации; компјутерски софтвер и 

фирмвер, имено, програми за оперативен 

систем, програми за синхронизација на 

податоци, и програми како алатки за развој на 

апликации за лични и рачни компјутери; 

компјутерски хардвер и софтвер за 

обезбедување на интегрирана телефонска 

комуникација со компјутеризирани глобални 

информациски мрежи; претходно-снимени 

компјутерски програми за управување со лични 

информации, софтвер за управување со база на 
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податоци, софтвер за препознавање на 

карактери, софтвер за управување со 

телефонија, софтвер за електронска пошта и 

праќање/примање пораки, софтвер за 

повикување преку пејџер, софтвер за мобилна 

телефонија; софтвер за синхронизација на база 

на податоци, компјутерски програми за 

пристапување, разгледување/прелистување и 

пребарување онлајн бази на податоци, 

компјутерски софтвер за пренасочување на 

пораки, Интернет е-пошта, и/или други податоци 

до еден или повеќе електронски 

рачни/преносливи уреди од склад на податоци 

на или поврзани со персонален компјутер или 

сервер; компјутерски софтвер за синхронизација 

на податоци помеѓу оддалечена станица или 

уред и фиксна или оддалечена станица или 

уред; преземени (downloadable) електронски 

публикации/изданија во вид на книги, драми, 

памфлети, брошури, билтени, списанија, 

магазини, и периодични списанија на широк 

спектар на теми од општ интерес; 

рачни/преносливи дигитални електронски уреди 

и софтвер поврзан со истите; аудио плеери за 

MP3 и други дигитални формати; 

рачни/преносливи компјутери, таблет (tablet) 

компјутери, персонални дигитални асистенти, 

електронски организатори, електронски тефтери 

(notepads); мобилни дигитални електронски 

уреди, ГПС уреди (GPS - Global Positioning 

System), телефони; рачни и мобилни дигитални 

електронски уреди за праќање и примање на 

телефонски повици, факсови, електронска 

пошта, и други дигитални податоци; безжични 

телефони; мобилни телефони; делови и 

додатоци за мобилни телефони; факсимил 

машини, телефонски секретарки, 

апарати/камери, видеофони, софтвер и хардвер 

на основа на телефон за добивање на 

информации; електронски рачни единици за 

безжичен прием, складирање и/или пренос на 

податоци и пораки, и електронски уреди кои му 

овозможуваат на корисникот следење на и 

управување со лични информации; опрема и 

инструменти за електронска комуникација; 

апарати и инструменти за телекомуникација; 

фонтови, печатарски слогови, печатарски 

дизајни и симболи во форма на снимени 

податоци; чипови, дискови и касети со назнака 

или за снимање на компјутерски програми и 

софтвер; работна (random access) меморија, 

меморија само за читање (read only); апарати за 

интерна (solid state) меморија; комјутерски и 

електронски игри; прирачници во електронски 

читлива, машински читлива или компјутерски 

читлива форма за употреба со, и во продажба 

како единица/целина со сите гореспоменати 

производи; апарати за складирање на податоци; 

хард драјвови; минијатурни хард диск драјв 

единици за складирање; аудио видео дискови, 

CD-ROM дискови, и дигитални повеќенаменски 

дискови; подлоги за глувчиња (mouse pads); 

батерии; батерии на полнење (rechargeable); 

полначи; полначи за електрични батерии; 

слушалки; стерео слушалки; слушалки за во уво 

(in-ear); стерео звучници; аудио звучници; аудио 

звучници за дома; монитор звучници; звучници 

за компјутери; персонални стерео звучни 

апарати; радио приемници, засилувачи, апарати 

за снимање и репродукција на звук, електрични 

фонографи, грамофони, хај фиделити стерео 

апарати, апарати за снимање и репродукција на 

касети, звучници (loudspeakers), единици со 

повеќе звучници, микрофони; дигитални аудио и 

видео уреди; рекордери и плеери за аудио 

касети, рекордери и плеери за видео касети, 

компакт диск плеери, дигитални повеќенаменски 

диск рекордери и плеери, дигитални рекордери и 

плеери за аудио касети; дигитални музички и/или 

видео плеери; радија; видео камери; аудио, 

видео, и дигитални миксери; радио предаватели; 

аудио апарати за кола; компјутерска опрема за 

употреба со сите гореспоменати производи; 

електронски апарати со мултимедијални 

функции за употреба со сите гореспоменати 

производи; електронски апарати за 

интерактивни функции за употреба со сите 

гореспоменати производи; додатоци/опрема, 

делови, фитинзи, и тестирачки апарати за сите 

гореспоменати производи; делови и фитинзи за 

сите гореспоменати производи; 

покривачи/обвивки, торби и футроли 

прилагодени или во облик за да ги содржат сите 

гореспоменати производи, изработени од кожа, 
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имитации од кожа, ткаенина, или текстилни 

материјали  

 

(111)  20098   (151)  16/07/2013 

(210)  TM  2011/373  (220)  21/04/2011 

(181)  21/04/2021 

(450)  31/08/2013 

(230)(300)  9744962  17/02/2011  EM 

(732)  Mars, Incorporated 

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 

US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; екстракти од 

месо; конзервирано, сушено и варено овошје и 

зеленчук; јајца, млечни производи; желеа, 

џемови компоти; млеко и млечни пијалоци; 

производи подготвени за конзумирање и кои што 

се состојат првенствено од горе споменатите 

производи  

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

чоколада за пиење; шеќер, ориз, тапиока, саго; 

брашно и подготовки направени од житарици; 

леб, бисквити, торти, колачи (производи од 

тесто), чоколадо и слатки; сладолед; мраз, 

овошни сладоледи; мед, меласа; сол, сенф; 

оцет, сосови; песто; сосови како мирудии; трвки 

(билки); мирудии; производи подготвени за 

конзумирање и кои што се состојат првенствено 

од горе споменатите производи  

 

(111)  20102   (151)  28/06/2013 

(210)  TM  2011/376  (220)  21/04/2011 

(181)  21/04/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CО., LTD. 

A CORPORATION DULY ORGANIZED UNDER 

THE LAWS OF JAPAN 

4-26, Ikenohata, 1-chome, Taito-ku, Tokyo, JP 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

VINCARE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, пестициди, 

хербициди, инсектициди, фунгициди, гермициди, 

акарициди, нематициди, митициди  

 

(111)  20126   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2011/485  (220)  13/05/2011 

(181)  13/05/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз 

Градско 

Автопат бб, 1420 Градско, MK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

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

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво; минерална и сода и други 

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  20131   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2011/729  (220)  30/06/2011 

(181)  30/06/2021 

(450)  31/08/2013 
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(732)  МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје 

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

Маџари, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  нијанси на сина, бела, жоплта, зелна, 

црвена и портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сол и мирудии  

 

(111)  20130   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2011/730  (220)  30/06/2011 

(181)  30/06/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје 

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

Маџари, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  бела, жолта, зелена, црвена и 

портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сол и мирудии  

 

(111)  20129   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2011/731  (220)  30/06/2011 

(181)  30/06/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје 

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

Маџари, MK 

(540)  

 

(591)  бела, жолта, зелена, црвена и 

портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сол и мирудии  

 

(111)  20128   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2011/732  (220)  30/06/2011 

(181)  30/06/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје 

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

Маџари, MK 

(540)  

 

(591)  бела, жолта, црвена и портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сол и мирудии  

 

(111)  20127   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2011/733  (220)  30/06/2011 

(181)  30/06/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје 

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

Маџари, MK 

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

портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сол и мирудии  

 

(111)  20078   (151)  03/07/2013 

(210)  TM  2011/833  (220)  01/08/2011 

(181)  01/08/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Друштво за производство, услужни 

работи и трговија на големо и мало ЕГЗАКТА 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

ул.Чедомир Миндеровиќ бр.35, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, жолта, темно црвена и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување; хотели  

 

(111)  19762   (151)  22/02/2013 

(210)  TM  2011/894  (220)  23/08/2011 

(181)  23/08/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  виолетова и сребрена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  крем за ден, регенеративен  

 

(111)  19765   (151)  23/01/2013 

(210)  TM  2011/898  (220)  23/08/2011 

(181)  23/08/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  виолетова и сребрена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  крем за ден со колаген и Д-пантенол  

 

(111)  19855   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2011/939  (220)  02/09/2011 

(181)  02/09/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Владимир Лазаревик 

ул.Октомвриска Револуција бр.4-3/29, 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 темно зелена, сива и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; објавување рекламни 

текстови; рекламни и маркетинг услуги, 

изнајмување рекламен простор; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи, поставување - објавување 

реклами за други; он-лајн (on-line) рекламирање 

на компјутерска мрежа, организирање  

консултански услуги, систематизација на 

информации во компјутерски бази на податоци  

кл. 38  телекомуникации, интернет 

телекомуникации, комуникација со помош на 

компјутерски терминали; услуги на пренесување 

пораки он-лајн (on-line), обезбедување интернет 

соби за разговор, обезбедување групи за 

дискусија со помош на интернет, интернет и 

поврзани услуги за приватните потрошувачи и 

трговски претпријатија, обезбедување на 

средствата за комуникација за размена на 

податоци по пат на електронските медиуми; 

услуги на телекомуникација и информативна 

технологија, имено, пренос на податоци, 

обезбедување вести и информации по пат на 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

услуги на складирање на електронски податоци 

за трети лица; обезбедување мрежен пристап со 

цел размена на интернет сообраќајот помеѓу 

преносници на интернет сообраќајот  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни услуги; 

услуги на хигиена и разубавување на луѓе или 

животни; земјоделски, градинарски и шумски 

услуги, обезбедување информации поврзани со 

здравје, здравствена заштита, информации и 

совети за здравје; обезбедување информации 

совети и консултации од областа на 

медицинските услуги здравствената и болничка 

заштита и на фармацевтските производи, 

вклучително и обезбедување на такви 

информации, совети и консултации по пат на 

интернет  

 

(111)  19846   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2011/952  (220)  02/09/2011 

(181)  02/09/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје 

Бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

TRIGLID 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хиполипемик  

 

(111)  20017   (151)  04/07/2013 

(210)  TM  2011/959  (220)  13/09/2011 

(181)  13/09/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  ИНВЕСТ А ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул.Кузман Шапкарев бр.5, 1000 Скопје, MK 

(740)  АДИНГ АД  Скопје 

ул. "Новоселски пат" бб, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина и жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

 

(111)  20018   (151)  04/07/2013 

(210)  TM  2011/960  (220)  13/09/2011 

(181)  13/09/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  БИРО ПРОЕКТ ДОО СКОПЈЕ 

ул.Васил Ѓоргов бр.21 вл 2/8, 1000 Скопје, MK 

(740)  АДИНГ АД  Скопје 

ул. "Новоселски пат" бб, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сива и портокалова 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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 

истражувања и планирањето поврзано со нив, 

услуги на индустриски анализи и истражувања, 

изработка и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер  

 

(111)  20019   (151)  04/07/2013 

(210)  TM  2011/979  (220)  15/09/2011 

(181)  15/09/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, Скопје - Карпош, MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

PRINCE COFFEE SHOP 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе и замена за кафе  

кл. 43  услуги за подготвување пијалаци  

 

(111)  19854   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1021  (220)  29/09/2011 

(181)  29/09/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Друштво за трговија и услуги СИКЕР 

СОЛУШН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.Булевар ИЛИНДЕН бр.93/лок.7, КАРПОШ, 

1000 Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ 

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

(540)  

 

(591)  светло сина, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  неметални градежни материјали, 

азбестен цемент, азбестен малтер, обвивки што 

не се од метал за градби, подни плочки што не 

се од метал, гипс, мермер, мозаици за градба, 

базени (пливачки базени), ѕидни резервоари, 

ѕидни плочки што не се од метал  

кл. 35  рекламирање, канцелариски работи, 

услуги при продажба на големо и мало : со 

лепила, силикони, хемиски производи за 

градежништво, хидроизолациони системи, 

неметални градежни материјали, азбестен 

цемент, азбестен малтер, обвивки што не се од 

метал за градби, подни плочки што не се од 

метал, гипс, мермер, мозаици за градба, базени 

(пливачки базени), ѕидни резервоари, ѕидни 

плочки што не се од метал  

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги, ѕидање, надзор над 

градежни работи, хидроизолирање (градби), 

антикорозивно заштитување, одржување базени  

 

(111)  20133   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2011/1027  (220)  29/09/2011 

(181)  29/09/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Трговско друштво за производство, 

услуги и промет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје 

ул.Народен фронт бр.17, Скопје, MK 

(540)  

 

M-BANKING 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани за недвижен 

имот  

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 
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истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  20134   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2011/1028  (220)  29/09/2011 

(181)  29/09/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Трговско друштво за производство, 

услуги и промет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје 

ул.Народен фронт бр.17, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  жолта, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани за недвижен 

имот  

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)  20135   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2011/1029  (220)  29/09/2011 

(181)  29/09/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Трговско друштво за производство, 

услуги и промет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје 

ул.Народен фронт бр.17, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани за недвижен 

имот  

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)  20161   (151)  13/08/2013 

(210)  TM  2011/1054  (220)  06/10/2011 

(181)  06/10/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Алфа Банка АД Скопје 

ул.Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

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

зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 36  финансиски работи, монетарни работи  

 

(111)  20162   (151)  13/08/2013 

(210)  TM  2011/1065  (220)  10/10/2011 

(181)  10/10/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  NTP "BIBITA" 

Vitomirica bb, 30 000 Pec, Republika Kosovo, 

ZB 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  
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(591)  сина, сребрена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  

 

(111)  20163   (151)  13/08/2013 

(210)  TM  2011/1066  (220)  10/10/2011 

(181)  10/10/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  NTP "BIBITA" 

Vitomirica bb, 30 000 Pec, Republika Kosovo, 

ZB 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  

 

(111)  19847   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2011/1082  (220)  13/10/2011 

(181)  13/10/2021 

(450)  31/08/2013 

(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, жолта, портокалова, светло и темно 

зелена, сина, светло и темно кафена, црвена и 

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити, кекс за деца  

 

(111)  19848   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2011/1083  (220)  07/10/2011 

(181)  07/10/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

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

розова жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  пудра за деца  

 

(111)  19849   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2011/1084  (220)  07/10/2011 

(181)  07/10/2021 

(450)  31/08/2013 
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(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

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

розова, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  хидратантно млеко за нега на детската 

кожа  

 

(111)  19850   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2011/1085  (220)  07/10/2011 

(181)  07/10/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

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

зелена и розова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  пенливо средство за капење деца со 

камилица  

 

(111)  19851   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2011/1086  (220)  07/10/2011 

(181)  07/10/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - СКОПЈЕ 

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно синаа, црвена, 

жолта, зелена и розова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  шампон за деца од камилица  

 

(111)  19852   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2011/1087  (220)  07/10/2011 

(181)  07/10/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - СКОПЈЕ 

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

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

зелена и розова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  пенливо средство за капење деца  

 

(111)  20020   (151)  04/07/2013 
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(210)  TM  2011/1088  (220)  13/10/2011 

(181)  13/10/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Supreme Protein, Inc. 

2231 Landmark Place, Manasquan, New Jersey 

08736, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  здрава храна, спортски и протеински 

штангли  

 

(111)  19853   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1098  (220)  14/10/2011 

(181)  14/10/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Алфа Банка АД Скопје 

ул.Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

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

зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 36  финансиски работи, монетарни работи  

 

(111)  20021   (151)  04/07/2013 

(210)  TM  2011/1106  (220)  18/10/2011 

(181)  18/10/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  АРТИФЕКС ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје 

ул. Орце Николов бр.94, 1000 Скопје, MK 

(740)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  

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

Скопје 

(540)  

 

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

зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

упраување со работи; канцелариски работи  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања што се однесуваат на 

истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  20022   (151)  04/07/2013 

(210)  TM  2011/1108  (220)  18/10/2011 

(181)  18/10/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  ИНТЕР КОЗМЕТИК ЛТД 

ул. Ленинова бр.53/2, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

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

и темно кафена, црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  креми (козметички производи)  

кл. 5  креми за кожа со одредено медицинско 

дејство  

 

(111)  19856   (151)  10/07/2013 
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(210)  TM  2011/1110  (220)  19/10/2011 

(181)  19/10/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

POWER RUSH 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, парфимерија, етерични масла, 

козметички производи, лосиони за коса, особено 

препарати за употреба пред, за време и по 

бричење, немедицински препарати за употреба 

во када или туш, талк пудра, депилациски и 

епилациски препарати и материјали, анти-

перспиранти, дезодоранси, тоалетни производи  

 

(111)  20023   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1111  (220)  19/10/2011 

(181)  19/10/2021 

(450)  31/08/2013 

(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.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

VIACOM BLINK 

(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 преземачки рингтонови, музика, МРЗ фајлови, 

графики, игри, видео слики и информации за 

безжични мобилни комуникациски уреди; 

обезбедување безжичен пренос за испраќање 

(uploading) и преземање (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 

комуникациски уред; интернет услуги со кој се 

подразбира да вклучуваат комуникациски услуги, 

имено пренесување емитуван звук и аудио-

визуелни снимки преку интернет  

кл. 41  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; 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; 

забава и едукација; сите погореспомнати услуги 

исто така обезбедени преку глобална 

компјутерска мрежа и други (интерактивни) 

комуникациски мрежи, вклучувајќи интернет; 

обезбедување на интернет портал за новости 

кои вклучуваат линкови до вести и статии од 

областа на тековните настани; обезбедување на 

интернет веб-сајт портал од областа на музиката  

 

(111)  19943   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1112  (220)  20/10/2011 

(181)  20/10/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  KURARAY CO., LTD. 

1621 Sakazu, Kurashiki City, Okayama 

Prefecture, 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)  
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(591)  бела, сива и сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи кои се употребуваат во 

индустрија, наука и фотографија, како и во 

земјоделие, хортикултура и шумарство; 

непреработени вештачки смоли, непреработени 

пластични материи; ѓубрива; смеси за гаснење 

оган; препарати за калење и заварување; 

хемиски супстанци за зачувување храна; 

материи за штавење; лепливи супстанци кои се 

употребуваат во индустрија; кополимери етилен-

винил алкохол  

кл. 16  хартија, картон и производи од нив, кои не 

се вклучени во другите класи; лепила за 

канцелариски или домашни употреби; пластични 

материјали за завиткување и пакување, кои не 

се вклучени во другите класи  

кл. 17  гума, гутаперка, каучук, азбест, лискун и 

производи направени од овие материјали што не 

се вклучени во другите класи; полупреработени 

пластични производи; материјали за подбивање 

(подлоги), заптивање и изолирање; свитливи 

неметални цевки; полупреработена вештачка 

смола и полупреработени пластични материи, 

особено составени од кополимер етилен-винил 

акохол  

 

(111)  20024   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1113  (220)  20/10/2011 

(181)  20/10/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Georgia-Pacific Consumer Products LP 

133 Peachtree Sreet N.E., Atlanta, Georgia 

30303, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

ENMOTION 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  диспензери за хартиени крпи  

 

(111)  20025   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1114  (220)  20/10/2011 

(181)  20/10/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Georgia-Pacific Consumer Products LP 

133 Peachtree Sreet N.E., Atlanta, Georgia 

30303, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

ENMOTION 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартиени крпи  

 

(111)  19858   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2011/1116  (220)  20/10/2011 

(181)  20/10/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, S.A. 

de C.V. 

Ave. Alfonso Reyes NTE, 2202, Bellavista, 

Monterrey, Nuevo Leon, 64410, MX 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

 

(111)  19859   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2011/1117  (220)  20/10/2011 

(181)  20/10/2021 

(450)  31/08/2013 
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(732)  Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, S.A. 

de C.V. 

Ave. Alfonso Reyes NTE, 2202, Bellavista, 

Monterrey, Nuevo Leon, 64410, MX 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

 

(111)  19860   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2011/1119  (220)  14/10/2011 

(181)  14/10/2021 

(450)  31/08/2013 

(230)(300)   

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - СКОПЈЕ 

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

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

и розова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детски сапун  

 

(111)  20026   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1123  (220)  21/10/2011 

(181)  21/10/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. "Илинденска" бб 2310 Виница, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

PERFETTO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

саго, замена за кафе, брашно и поризводи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

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

мирудии; мраз  

 

(111)  20027   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1125  (220)  25/10/2011 

(181)  25/10/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  New Wave GroupLicensing SA 

Orrekulla Industrigata 61, 425 36 HISINGS 

KARRA, SE 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

CLIQUE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека и обувки  

 

(111)  20028   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1127  (220)  26/10/2011 

(181)  26/10/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory 

7-9 avenue Francois Vincent Raspail, 94110 

Arcueil, FR 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

IDEOS 

(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, 
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материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  20029   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1129  (220)  26/10/2011 

(181)  26/10/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory 

7-9 avenue Francois Vincent Raspail, 94110 

Arcueil, FR 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

TRANSILANE 

(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)  20030   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1131  (220)  27/10/2011 

(181)  27/10/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Капитал Медиа Гроуп ДОО Скопје 

бул."Партизански одреди" бр.17-1/16, 1000 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

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

(540)  

 

(591)  зелена, жолта, бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  водење на работењето, управување со 

работата, бизнис (помош во водењето бизнис), 

бизнис информации, бизнис консултации 

(професионално бизнис консултирање), 

информации (бизнис информации), 

консултирање (професионално бизнис 

консултирање), советување за бизнис работење 

и организација  

кл. 41  обука, академии, конференции 

(организирање и водење конференции), обука 

(практична обука) [демонстрирање], 

организирање и водење конференции, 

организирање и водење работилници [обука], 

организирање и водење семинари, практична 

обука [демонстрирање], семинари 

(организирање и водење семинари), 

работилници (организирање и водење 

работилници) [обука]  

 

(111)  19861   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2011/1132  (220)  28/10/2011 

(181)  28/10/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Ационерско друштво за осигурување и 

реосигурување КЈУБИ МАКЕДОНИЈА  -  

Скопје  

ул.11 Октомври бр.25, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

INSAPP SOFTWARE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  19862   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2011/1136  (220)  28/10/2011 

(181)  28/10/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Змејковски Борис 

ул. Горноврановска бр.122, Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 1  производство на флекс брусни плочи, за 

сечење и брусење метал и неметал  

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

флекс брусни плочи, за сечење и брусење метал 

и неметал  

 

(111)  19863   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2011/1137  (220)  28/10/2011 

(181)  28/10/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Змејковски Борис 

ул. Горноврановска бр.122, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, жолта, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  производство на брусни камења во 

керамичко, смолно и магнезитно врзивно 

средство; стаклени дискови за зајакнување на 

флекс брусни плочи; стаклена мрежа за 

градежништвото; брусно платно и хартија  

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

брусни камења во керамичко, смолно и 

магнезитно врзивно средство; стаклени дискови 

за зајакнување на флекс брусни плочи; стаклена 

мрежа за градежништвото; брусно платно и 

хартија  

 

(111)  19864   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2011/1140  (220)  31/10/2011 

(181)  31/10/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

VISUS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  19865   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2011/1158  (220)  01/11/2011 

(181)  01/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(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)  црвена, бела, светло и темно кафена, 

златна, жолта и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  екструдирани жита прелиени со млечна 

чоколада  

 

(111)  20031   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1160  (220)  02/11/2011 

(181)  02/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(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)  

 

EMETRIL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  20032   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1163  (220)  03/11/2011 

(181)  03/11/2021 

(450)  31/08/2013 
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(732)  Beats Electronics, LLC  

1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa 

Monica, CA 90404, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  слушалки; футроли за носење слушалки; 

микрофони; аудио звучници; звучници; аудио 

опрема, имено, медиа-плеери, преносни медиа-

плеери, ДВД-плеери, ЦД-плеери, медиа-плеери 

за автомобили, ДВД-плеери за автомобили, ЦД-

плеери за автомобили, дигитални аудио-плеери, 

преносни дигитални аудио-плеери, дигитални 

аудио-плеери за автомобили; мобилни 

телефони и опрема, имено, целуларни 

телефони, паметни (смарт) телефони, како и 

слушалки за преносни телефони; лични 

дигитални асистенти и безжични рачни 

дигитални електронски уреди за комуникација, 

снимање, организирање, пренос, манипулирање, 

чување и преглед на текст, податоци, слики и 

аудио фајлови; компјутери; аудио компоненти, 

имено, кабли за напојување и кабли за пренос 

на звуци и слики; музика со можност за 

преземање преку интернет и безжични уреди; и 

визуелни и аудио-визуелни снимки со музика и 

музички базирани забавни содржини со можност 

за преземање преку интернет  

 

(111)  20033   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1164  (220)  03/11/2011 

(181)  03/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Beats Electronics, LLC  

1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa 

Monica, CA 90404, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

IBEATS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  слушалки; футроли за носење слушалки; 

микрофони; аудио звучници; звучници; аудио 

опрема, имено, медиа-плеери, преносни медиа-

плеери, ДВД-плеери, ЦД-плеери, медиа-плеери 

за автомобили, ДВД-плеери за автомобили, ЦД-

плеери за автомобили, дигитални аудио-плеери, 

преносни дигитални аудио-плеери, дигитални 

аудио-плеери за автомобили; мобилни 

телефони и опрема, имено, целуларни 

телефони, паметни (смарт) телефони, како и 

слушалки за преносни телефони; лични 

дигитални асистенти и безжични рачни 

дигитални електронски уреди за комуникација, 

снимање, организирање, пренос, манипулирање, 

чување и преглед на текст, податоци, слики и 

аудио фајлови; компјутери; аудио компоненти, 

имено, кабли за напојување и кабли за пренос 

на звуци и слики; музика со можност за 

преземање преку интернет и безжични уреди; и 

визуелни и аудио-визуелни снимки со музика и 

музички базирани забавни содржини со можност 

за преземање преку интернет  

 

(111)  20034   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1165  (220)  03/11/2011 

(181)  03/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Beats Electronics, LLC  

1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa 

Monica, CA 90404, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

BEATS BY DR. DRE 



 

Трговски марки   149 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  слушалки; футроли за носење слушалки; 

микрофони; аудио звучници; звучници; аудио 

опрема, имено, медиа-плеери, преносни медиа-

плеери, ДВД-плеери, ЦД-плеери, медиа-плеери 

за автомобили, ДВД-плеери за автомобили, ЦД-

плеери за автомобили, дигитални аудио-плеери, 

преносни дигитални аудио-плеери, дигитални 

аудио-плеери за автомобили; мобилни 

телефони и опрема, имено, целуларни 

телефони, паметни (смарт) телефони, како и 

слушалки за преносни телефони; лични 

дигитални асистенти и безжични рачни 

дигитални електронски уреди за комуникација, 

снимање, организирање, пренос, манипулирање, 

чување и преглед на текст, податоци, слики и 

аудио фајлови; компјутери; аудио компоненти, 

имено, кабли за напојување и кабли за пренос 

на звуци и слики; музика со можност за 

преземање преку интернет и безжични уреди; и 

визуелни и аудио-визуелни снимки со музика и 

музички базирани забавни содржини со можност 

за преземање преку интернет  

 

(111)  20035   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1166  (220)  03/11/2011 

(181)  03/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Beats Electronics, LLC  

1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa 

Monica, CA 90404, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

BEATSAUDIO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  слушалки; футроли за носење слушалки; 

микрофони; аудио звучници; звучници; аудио 

опрема, имено, медиа-плеери, преносни медиа-

плеери, ДВД-плеери, ЦД-плеери, медиа-плеери 

за автомобили, ДВД-плеери за автомобили, ЦД-

плеери за автомобили, дигитални аудио-плеери, 

преносни дигитални аудио-плеери, дигитални 

аудио-плеери за автомобили; мобилни 

телефони и опрема, имено, целуларни 

телефони, паметни (смарт) телефони, како и 

слушалки за преносни телефони; лични 

дигитални асистенти и безжични рачни 

дигитални електронски уреди за комуникација, 

снимање, организирање, пренос, манипулирање, 

чување и преглед на текст, податоци, слики и 

аудио фајлови; компјутери; аудио компоненти, 

имено, кабли за напојување и кабли за пренос 

на звуци и слики; музика со можност за 

преземање преку интернет и безжични уреди; и 

визуелни и аудио-визуелни снимки со музика и 

музички базирани забавни содржини со можност 

за преземање преку интернет  

 

(111)  20036   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1167  (220)  03/11/2011 

(181)  03/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Beats Electronics, LLC  

1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa 

Monica, CA 90404, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

BEATS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  слушалки; футроли за носење слушалки; 

микрофони; аудио звучници; звучници; аудио 

опрема, имено, медиа-плеери, преносни медиа-

плеери, ДВД-плеери, ЦД-плеери, медиа-плеери 

за автомобили, ДВД-плеери за автомобили, ЦД-

плеери за автомобили, дигитални аудио-плеери, 

преносни дигитални аудио-плеери, дигитални 

аудио-плеери за автомобили; мобилни 

телефони и опрема, имено, целуларни 

телефони, паметни (смарт) телефони, како и 

слушалки за преносни телефони; лични 

дигитални асистенти и безжични рачни 
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дигитални електронски уреди за комуникација, 

снимање, организирање, пренос, манипулирање, 

чување и преглед на текст, податоци, слики и 

аудио фајлови; компјутери; аудио компоненти, 

имено, кабли за напојување и кабли за пренос 

на звуци и слики; музика со можност за 

преземање преку интернет и безжични уреди; и 

визуелни и аудио-визуелни снимки со музика и 

музички базирани забавни содржини со можност 

за преземање преку интернет  

 

(111)  19866   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2011/1169  (220)  04/11/2011 

(181)  04/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Скопски Саем ДОО Скопје and 

НАВИГАТОРС ДООЕЛ  Скопје 

ул. "Беласица" бб, 1000 Скопје, MK and 

ул.29ти Ноември бр.4/25, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; односи со јавноста; 

медиумски презентации; бизнис информации, 

демонстрација на производи, изложби 

(организирање изложби) во комерцијални и 

рекламни цели, изнајмување време за 

рекламирање преку медиумите, изнајмување 

рекламен простор, информации, јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), 

комуникациски медиуми (презентација на 

производи и услуги преку комуникациски 

медиуми), промовирање на продажбата за трети 

лица, манекени (манекенски услуги) во рекламни 

промовирачки цели на продажбата, објавување 

рекламни текстови, организирање трговски 

саеми за комерцијални или рекламни цели, 

ширење  рекламни огласи и рекламен материјал  

кл. 41  забава, известување за забави, 

планирање забави; презентација на дела од 

визуелна уметност или литература пред јавноста 

за забавни или образовни цели, изложби 

(организирање изложби за културни или 

образовни цели), изнајмување сценски декор, 

објавување текстови, одржување претстави, 

интервјуирање во живо, организирање и водење 

конгреси, организирање и водење конференции, 

организирање и водење концерти, организирање 

и водење работилници, организирање и водење 

семинари, организирање саеми, организирање 

натпревари, преведување, прикажување 

филмови, продукција на радио и телевизиски 

програми, услуги на репортери, услуги за 

пишување сценарија, услуги на студија за 

снимање, шоу програми  

 

(111)  20037   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1170  (220)  04/11/2011 

(181)  04/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(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)  

 

CITRAM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  19867   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1171  (220)  07/11/2011 

(181)  07/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(230)(300)   

(732)  GlaxoSmithKline LLC 

Corporation Service Company, 2711 Centerville 

Road, Suite 400, Wilmington, County of New 

Castle, Delaware 19808, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

RAFINLAR 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински препарати и 

супстанции; вакцини  

 

(111)  19868   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1172  (220)  07/11/2011 

(181)  07/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  GlaxoSmithKline LLC 

Corporation Service Company, 2711 Centerville 

Road, Suite 400, Wilmington, County of New 

Castle, Delaware 19808, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

TAFINLAR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински препарати и 

супстанции; вакцини  

 

(111)  19869   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1173  (220)  07/11/2011 

(181)  07/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  GlaxoSmithKline LLC 

Corporation Service Company, 2711 Centerville 

Road, Suite 400, Wilmington, County of New 

Castle, Delaware 19808, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

KRISABLIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински препарати и 

супстанции; вакцини  

 

(111)  19870   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1174  (220)  07/11/2011 

(181)  07/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(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 MYLINK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  електронски интерфејс модули кои се 

продаваат како составен дел на моторно 

копнено возило за жичен и безжичен интерфејс 

на рачни и мобилни електронски уреди  

 

(111)  20038   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1176  (220)  07/11/2011 

(181)  07/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(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  чоколадни десерти со различни вкусови  

 

(111)  19924   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1180  (220)  08/11/2011 

(181)  08/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Abbott Medical Optics Inc. 

1700 East St. Andrew Place, Santa Ana, 

California 92705-4933, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

 

ELLIPS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, вештачки 

екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, 

хируршки материјали за шиење, особено 

офтамолошки хируршки инструменти; рачно 

држани уреди кои се користат во текот на 

операцијата на катарактата и витректомија  

 

(111)  19925   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1183  (220)  08/11/2011 

(181)  08/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(300)  60093/2011  07/09/2011  CH 

(732)  HH & UTI Switzerland LLC 

Industriestrasse 3 6345 Neuheim, CH 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  преработен или непреработен тутун; 

тутун за пушење; тутун за лулиња; тутун за 

рачно завиткување; тутун за џвакање; влажна 

тутунска пудра позната како "снуз"; цигар и пури; 

цигарилоси; замена за тутун (не за медицинска 

употреба); бурмут; пушачки артикли вклучени во 

класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци 

за цигари; филтри за цигари; кутии за тутун; 

пепелници; цевчиња; џебни машини за виткање 

цигари; запалки и кибрити  

 

(111)  20039   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1184  (220)  09/11/2011 

(181)  09/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  МОНТ ДООЕЛ Скопје 

Скупи 5 А, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 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. 18  кожа и имитација на кожа и производите 

од нив кои не се опфатени со другите класи; 

кожа од животни; куфери и патни торби; чадори 

за дожд и за сонце и стапови за одење; камшици 

и сарачки производи  

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не се 

опфатени со другите класи; покривки за кревети 

и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи; униформи и 

работнички одела; хартиени капи за медицински 

намена; професионална облека  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

огласување/рекламирање; рекламни огласи; 

рекламирање по пат на радио и телевизија; 

уредување излози; изнајмување на рекламен 

материјал; ширење рекламен материјал; 

промоции/продажба за трето лице; 

организирање изложби за комерцијални и 

рекламни цели; манекени (манекенски услуги) во 

рекламни и промовирачки цели на продажба; 

услуги за изнајмување облека; големопродажни 

и малопродажни услуги за: 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; кожа и имитација 

на кожа и производите од нив што не се 

опфатени со другите класи; кожа од животни; 

куфери и патни торби; чадори за дожд и за 
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сонце и стапови за одење; камшици и сарачки 

производи; текстил и текстилни производи, кои 

не се опфатени со другите класи; покривки за 

кревети и маси; облека, обувки и капи; униформи 

и работнички одела; хартиени капи за 

медицински намени; ацесоари за облека; модни 

ацесоари  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 40  обработка на материјали, обработка на 

текстил и крзно; кројачки услуги (кроење и 

шиење)  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

настава; забава; спортски и културни активности; 

обуки; организирање модни настани, ревии, 

модни извештаи (информации за модата) и 

останати услуги поврзани со модата  

кл. 43  подготвување храна и пијалаци; услуги за 

привремено сместување  

 

(111)  19926   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1189  (220)  09/11/2011 

(181)  09/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Трговско друштво ТЕРА 

КОМУНИКЕЈШНС ДООЕЛ Скопје 

ул.11-Октомври бр.25-7/705, 1000 Скопје, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

TERACOMM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водење на 

дејностите), демонстрација на производи, 

комуникациски медиуми (презентација на стоки 

на комуникациски медиуми) за малопродажба, 

помош за комерцијално или индустриско 

работење, информации за дејноста, 

информатички картотеки (водење на 

информатичките картотеки), односи со јавноста, 

изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајмување рекламен материјал, 

споредување информации во компјутерски 

датотеки, компјутерски датотеки, консултирање 

(професионално бизнис консултирање), изводи 

од сметка (изработка 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, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, 

рекламирање по пат на радио, рекламирање по 

пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи), статистичко информирање, 

ширење рекламен материјал /трактати, 

проспекти, печатени примероци/, истражување 

(бизнис истражување), маркетинг истражување, 

проучување (бизнис проучување), промовирање 

продажба за трети лица  

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; лизинг телекомуникациски 

опреми, напојувања и системи; услуги на 

електронска пошта; услуги на телевизиски 

пренос; обезбедување вести и информации по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информации од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитување на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (ATM), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 
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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 мултимедиуми; 

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 размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 41  образовни услуги, подготвување настава, 

забава, известување за забави, услуги на игри 

кои се обезбедуваат он-лајн од една 

информатичка мрежа, коцкање (играње за пари), 

известување (известување за забави), лотарии 

(организирање лотарии), натпревари 

(организирање натпревари) [образование и 

забава], планирање забави, разонода; спортски 

и културни активности академии (обука), книги 

(издавање книги), продавање билети [забава], 

организирање и водење работилници [обуки]; 

спроведување семинари и работилници 

(едукација); курсеви, технички упатства и 

продажна обука за други компании, конференции 

(организирање и водење на конференции), 

конгреси (организирање и водење на конгреси), 

упатства за обучување, практично обучување 

(демонстрирање), одржување на приредби, 

организирање и водење разговори, семинари 

(организирање и водење семинари), електронски 

публикации, изложби (организирање изложби во 

културни или образовни цели), образовни 

информации, образование, информации 

(едукација), преведување, услуги на аудио и 

визуелни забави и едукации  

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 на 

податоци; обезбедување информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци, 

дизајн и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер, одржување на софтвер, обезбедување 

привремено користење на не даунлоадирачки 

софтвер и обработка на податоци, копјутерски 

бази на податоци  
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ул.11-Октомври бр.25-7/705, 1000 Скопје, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  виолетова, црвена, сива, портокалова и 

бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водење на 

дејностите), демонстрација на производи, 

комуникациски медиуми (презентација на стоки 

на комуникациски медиуми) за малопродажба, 

помош за комерцијално или индустриско 

работење, информации за дејноста, 

информатички картотеки (водење на 

информатичките картотеки), односи со јавноста, 

изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајмување рекламен материјал, 

споредување информации во компјутерски 

датотеки, компјутерски датотеки, консултирање 

(професионално бизнис консултирање), изводи 

од сметка (изработка 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, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, 

рекламирање по пат на радио, рекламирање по 

пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи), статистичко информирање, 

ширење рекламен материјал /трактати, 

проспекти, печатени примероци/, истражување 

(бизнис истражување), маркетинг истражување, 

проучување (бизнис проучување), промовирање 

продажба за трети лица  

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; лизинг телекомуникациски 

опреми, напојувања и системи; услуги на 

електронска пошта; услуги на телевизиски 

пренос; обезбедување вести и информации по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информации од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитување на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (ATM), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиуми; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 
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услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 41  образовни услуги, подготвување настава, 

забава, известување за забави, услуги на игри 

кои се обезбедуваат он-лајн од една 

информатичка мрежа, коцкање (играње за пари), 

известување (известување за забави), лотарии 

(организирање лотарии), натпревари 

(организирање натпревари) [образование и 

забава], планирање забави, разонода; спортски 

и културни активности академии (обука), книги 

(издавање книги), продавање билети [забава], 

организирање и водење работилници [обуки]; 

спроведување семинари и работилници 

(едукација); курсеви, технички упатства и 

продажна обука за други компании, конференции 

(организирање и водење на конференции), 

конгреси (организирање и водење на конгреси), 

упатства за обучување, практично обучување 

(демонстрирање), одржување на приредби, 

организирање и водење разговори, семинари 

(организирање и водење семинари), електронски 

публикации, изложби (организирање изложби во 

културни или образовни цели), образовни 

информации, образование, информации 

(едукација), преведување, услуги на аудио и 

визуелни забави и едукации  

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 на 

податоци; обезбедување информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци, 

дизајн и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер, одржување на софтвер, обезбедување 

привремено користење на не даунлоадирачки 

софтвер и обработка на податоци, копјутерски 

бази на податоци  

 

(111)  19928   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1191  (220)  11/11/2011 

(181)  11/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Nanyang Brothers Tobacco Company 

Limited 

9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New 

Territories, HK 

(740)  Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; артикли за пушачи; кибрит  

 

(111)  19929   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1192  (220)  11/11/2011 

(181)  11/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Nanyang Brothers Tobacco Company 

Limited 

9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New 

Territories, HK 
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(740)  Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; артикли за пушачи; кибрит  

 

(111)  19930   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1193  (220)  11/11/2011 

(181)  11/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Nanyang Brothers Tobacco Company 

Limited 

9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New 

Territories, HK 

(740)  Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

DOUBLE HAPPINESS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; артикли за пушачи; кибрит  

 

(111)  19931   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1194  (220)  11/11/2011 

(181)  11/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Nanyang Brothers Tobacco Company 

Limited 

9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New 

Territories, HK 

(740)  Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  црна, бела и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; артикли за пушачи; кибрит  

 

(111)  19932   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1196  (220)  14/11/2011 

(181)  14/11/2021 

(450)  31/08/2013 

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

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-

2236, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

RAID 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  освежувачи на воздух; дезодоранси за 

воздух; препарати за прочистување на воздух; 

препарати за дезинфекција на воздух; 

освежувачи за ткаенини; дезодоранси за 

ткаенини; дезодоранси за теписи и соби  

 

(111)  19944   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1201  (220)  15/11/2011 

(181)  15/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  ФИТОФАРМ 

ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

DETOXAL 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, лосиони 

за коса, препарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња; фластери, 

материјали за завои; материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  19945   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1202  (220)  15/11/2011 

(181)  15/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  ФИТОФАРМ 

ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена, светло црвена, сива и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, лосиони 

за коса, препарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња; фластери, 

материјали за завои; материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  19946   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1208  (220)  17/11/2011 

(181)  17/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Бањански Сашо and Биљана Дончевска 

Витошевиќ 

ул.Лесновска бр.9, 1000 Скопје, MK and 

ул.Лермонтова бр. 19, 1000 Скопје, MK 

(740)  Бањански Сашо 

ул. Лесновска бр. 9, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, светло кафена и темно кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари  

 

(111)  19947   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1209  (220)  17/11/2011 

(181)  17/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ 

ул. Ѓорче Петров бр. 4, 1300 Куманово , MK 

(540)  

 

(591)  златна и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо и месни производи  

кл. 35  услуги за продажба на големо и мало на 

прехранбени производи  

 

(111)  19948   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1210  (220)  17/11/2011 

(181)  17/11/2021 

(450)  31/08/2013 
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(732)  ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ 

ул. Ѓорче Петров бр. 4, 1300 Куманово , MK 

(540)  

 

ЕКСТРА МЕИН 

ЗАЧИНЕТО СО 

ЉУБОВ (во изглед) 

(591)  црвена, зелена, златна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо и месни производи  

кл. 35  услуги за продажба на големо и мало на 

прехранбени производи  

 

(111)  19949   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1211  (220)  17/11/2011 

(181)  17/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  NIKON CORPORATION 

12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-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)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни возила); 

машински спојници и трансмисиони елементи 

(освен за сувоземни возила); земјоделски 

направи; инкубатори за јајца; машини и системи 

за производство на полупроводници; апарати за 

изложување полупроводници; машини и системи 

за производство на течен кристал; апарати за 

изложување течен кристал; апарати за 

тестирање  полупроводници; апарати за 

тестирање на течен кристал; машини за 

полирање и апарати за вафли; делови и 

додатоци за машини и системи за производство 

на полупроводници; делови и додатоци за 

машини и системи за производство на течен 

кристал; делови и додатоци за апарати за 

изложување на полупроводници; делови и 

додатоци за апарати за изложување на течен 

кристал; делови и додатоци за апарати за 

тестирање на полупроводници; делови и 

додатоци за апарати за тестирање  течен 

кристал; делови и додатоци за машини за 

полирање и апарати за вафли  

кл. 14  благородни метали и нивни легури и 

производи од благородни метали или со облога 

од нив, што не се вклучени во другите класи; 

накит; бижутерија; скапоцени камења; 

часовничарски и хронометриски инструменти; 

значки; приврзоци за клучеви од благородни 

метали  

кл. 16  хартија, картон и производи од нив, што 

не се вклучени во другите класи; печатени 

работи; книговезнички материјал; фотографии; 

канцелариски материјал; лепила за 

канцелариски и домашни потреби; уметнички 

материјали; сликарски четки; машини за 

пишување и канцелариски реквизити (освен 

мебел); материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластичен материјал за пакување (не е 

вклучен во другите класи); печатарски букви; 

клишеа; држачи за фотографии; календари; 

албуми; магазини (периодика); книги; весници; 

налепници (канцелариски материјал); сликички 

за размена  

кл. 18  кожа и имитација на кожа, производи 

изработени од овие материјали што не се 

вклучени во другите класи; животинска кожа; 

куфери и патни торби; чадори, чадори за сонце и 

стапови за одење; камшици, сарачка и 

седларска стока; торби со врвка; поставени 

торбици; футроли за картици (новчаници); 

деловни футроли за картички; торбички за 

клучеви; торби за пазарење; ранци; рачни торби  

кл. 21  куќни или кујнски прибор и садови (не се 

од благородни метали или со облоги од нив); 

чешли и сунѓери; четки (освен сликарски четки); 

материјали за правење четки; артикли што се 
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користат при чистење; челична волна; 

непреработено или полупреработено стакло 

(освен стакло што се користи во 

градежништвото); стакларија, порцелан, фајанс, 

грнчарија и лончарија што не е вклучена во 

други класи; чаши со рамно дно, шолји, плоснати 

шишиња за пијалаци, шишиња за вода, вакуум 

шишиња, чаши за пијалаци, садови за пијалаци, 

кутии за ручек  

кл. 25  облека, обувки, покривала за глава; 

елеци; машки елеци; јакни; мантили; капи; 

шапки, покривала за глава; ленти за рачни 

зглобови; спортски униформи; престилки, маици  

кл. 37  градежничко конструирање; поправање; 

услуги на инсталирање (инсталациски услуги); 

инсталација на машини за производство на 

полупроводници и системи; инсталација на 

машини за производство на течни кристали и 

системи; услуги на поправка или одржување на 

машини за производство на течни кристали и 

системи; услуги на поправка или одржување на 

машини за производство на полупроводници и 

системи; услуги на поправка или одржување на 

фотографска опрема; услуги на поправка или 

одржување на камери; услуги на поправка или 

одржување на дигитални фотоапарати; услуги на 

поправка или одржување на леќи на 

фотоапарати; услуги на поправка или 

одржување на оптички апарати или инструменти; 

услуги на поправка или одржување на 

микроскопи; услуги на поправка или одржување 

на двогледи; услуги на поправка или одржување 

на телескопи; услуги на поправка или 

одржување на далечинометри; инсталација на 

апарати за тестирање на полупроводници; 

инсталација на апарати за тестирање на течни 

кристали; услуги на поправка или одржување на 

апарати за тестирање на полупроводници; 

услуги на поправка или одржување на апарати 

за тестирање на течен кристал; услуги на 

поправка на очила; услуги на поправка или 

одржување на машини и инструменти за мерење 

или испитување; услуги на поправка или 

одржување на телекомуникациски уреди и 

апарати; услуги на поправка или одржување на 

електронски машини и апарати; услуги на 

поправка или одржување на апарати за 

слушање; услуги на поправка или одржување на 

медицински апарати и инструменти  

кл. 41  образовни услуги; подготовка на обука; 

разонода; спортски и културни активности; 

фотографија и давање на информации за 

фотографија; подготвување, водење и 

организирање на семинари за фотографи и 

давање на информации за фотографија; 

подготвување, водење и организирање на 

фотографски класи и давање на информации за 

фотографски класи; подготвување, водење и 

организирање настани во врска со фотографии и 

давање на информации за настаните во врска со 

фотографиите; подготвување, водење и 

организирање на натпревари во фотографирање 

и давање информации за фотографски 

натпревари; изнајмување на камери и делови и 

прибор за нив; подготвување, водење и 

организирање изложби на фотографии и давање 

на информации за изложби на фотографии; 

обезбедување на простор за изложби на 

фотографии и давање на информации за 

изложби на фотографии; услуги на дигитално 

фотографирање; давање он- лајн услуги на 

дигитално фотографирање; фотографирање; 

образовни и наставни услуги врзани за 

фотографирање; образовни и наставни услуги 

врзани за одржување, поправка и работа на 

фотографска опрема и делови и прибор за нив; 

образовни и наставни услуги врзани за 

одржување, поправка и работа на машини и 

инструменти за мерење или тестирање на 

делови и прибор за нив; образовни и наставни 

услуги врзани за одржување, поправка и работа 

на оптички инструменти и машини и делови и 

прибор за нив; образовни и наставни услуги 

врзани за одржување, поправка и работа на 

машини и системи за производство на 

полупроводници (вклучително апарати за 

тестирање на полупроводници и други 

периферни уреди) и делови и прибор за нив; 

образовни и наставни услуги врзани за 

одржување, поправка и работа на машини и 

системи за производство на течни кристали 

(вклучително и апарати за тестирање течни 

кристали и други периферни уреди) и делови и 

прибор за нив; образовни и наставни услуги 
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врзани за одржување, поправка и работа на 

телекомуникациски уреди и апарати и делови и 

прибор за нив; образовни и наставни услуги 

врзани за одржување, поправка и работа на 

електронски машини и апарати и делови и 

прибор за нив; образовни и наставни услуги 

врзани за одржување, поправка и работа на 

машини и апарати за производство на очила и 

делови и прибор за нив; давање на услуги на он-

лајн електронски публикации [кои не можат да се 

превземат]; подготвување, водење и 

организирање семинари и давање на 

информации за истите; услуги на обезбедување  

датотеки на слики и видео датотеки [не можат да 

се преземат] преку интернет; изнајмување 

оптички машини и инструменти; изнајмување 

машини и инструменти за мерење или 

тестирање; планирање, уредување и 

производство на публикации  

кл. 42  научни и технолошни услуги и 

истражување и проектирање во врска со 

наведените услуги; услуги на индустриска 

анализа и истражување; проектирање и развој 

на компјутерски хардвер и софтвер; изнајмување 

на веб сервери; изнајмување простор за 

складирање на податоците од сервер преку 

интернет; обезбедување софтвер за уредување 

и управување со фотографии и филмови преку 

интернет [не можат да се превземат]; 

изнајмување веб сервери за разговор преку 

интернет  

 

(111)  20040   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1212  (220)  17/11/2011 

(181)  17/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(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  колач  

 

(111)  19950   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1213  (220)  17/11/2011 

(181)  17/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  McDonald's Corporation 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 

60523, US 

(740)  Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА 

АДВОКАТИ 

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

(540)  

 

CHAMPIONS OF PLAY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, спортски 

и културни активности  

 

(111)  19951   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1217  (220)  18/11/2011 

(181)  18/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(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)  

 

INTELLILINK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  електронски интерфејс модули кои се 

продаваат како составен дел на моторно 

копнено возило за жичен и безжичен интерфејс 

на рачни и мобилни електронски уреди, во 

класата 9  

 

(111)  20041   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1218  (220)  21/11/2011 

(181)  21/11/2021 
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(450)  31/08/2013 

(300)  85342534  09/06/2011  US 

(732)  Beats Electronics, LLC  

1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa 

Monica, CA 90404, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

EXECUTIVE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  производи и опрема во врска со звук, 

имено, слушалки, звучници и компоненти од 

звучници, имено вуфери, субвуфери, твитери- 

среден опсег, тјунер, драјвери за компресија, 

засилувачи, стабилизатори, вркстувачи и 

куќишта за звучници и приклучни станици за 

преносни музички плеери  

 

(111)  19952   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1221  (220)  22/11/2011 

(181)  22/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  ДТУ Овернет ДМД ДОО - Скопје 

ул.Мите Богоевски 83б, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина и портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти, научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за мерење, сигнализација, проверка 

(контрола), спасување и настава, апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на струја, 

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 парички, регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка на 

податоци и компјутери, апарати за гаснење 

пожар  

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

кл. 38  телекомуникации  

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  

 

(111)  20042   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1226  (220)  25/11/2011 

(181)  25/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  SAYBOLT PAN ADRIATIKA d.o.o. 

ul.Jurjevska br.41, Zagreb, HR 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

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

(540)  

 

(591)  сина, сива, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти, мазива, 

соединенија за собирање прав со навлажнување 

и врзување, горива (вклучително и течни горива 

за мотори) и материи за осветлување, свеќи и 

фитили за осветлување  

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на електрицитет; 
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апарати за снимање, пренос и репродукција на 

звук и 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 преработка на податоци и 

компјутери, апарати за гаснење пожар  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока;   организирање патувања  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања што се однесуваат на 

истите; услуги на индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  19953   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1228  (220)  28/11/2011 

(181)  28/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Алфа Банка АД Скопје 

ул.Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  темно и  светло сина, портокалова, црна и 

зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 36  финансиски работи, монетарни работи  

 

(111)  19954   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1229  (220)  28/11/2011 

(181)  28/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Алфа Банка АД Скопје 

ул.Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

ALPHA 

ПОТРОШУВАЧКИ 

КРЕДИТ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 36  финансиски работи, монетарни работи  

 

(111)  19955   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1243  (220)  29/11/2011 

(181)  29/11/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Фондација Метаморфозис 

ул.Апостол Гусларот 40, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, црна, жолта, портокалова и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи; 

информативни агенции, информации, 

испитување, испитување на јавното мислење, 

истражување, јавно мислење (испитување на 

јавното мислење), компјутерски бази на 

податоци (собирање и систематизација на 

информации во компјутерски бази на податоци), 

комуникациски медиуми, маркетинг 

истражување, маркетинг студии, консултирање, 

објавување рекламни текстови, односи со 

јавноста, пребарување, раководење, 

советување, текстови, проценки (бизнис 

проценки), раководење (советодавни услуги за 

бизнис раководење), раководење со датотеки 

(компјутеризирано раководење со датотеки), 

собирање статистички податоци, тестирање, 

услуги за следење на печатените вести, 

статистички информации и анализи, анкети и 

статистички истражувања во врска со публика на 

компјутерски сајтови и однесување на 

компјутерските корисници кога се конектирани на 

компјутерски мрежи; анкети и статистички 

истражувања за мерење на влијанието на 

различни типови кампањи  
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кл. 41  образовни услуги; обука; забава; спортски 

и културни активности; изложби (организирање 

изложби) во културни или воспитни цели, 

клубови (услуги на клубови) /забава/, дигитални 

клубови; конгреси (организирање и водење 

конгреси), 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 разговори), разонода, 

семинари (организирање и водење семинари), 

симпозиуми (организирање и водење 

симпозиуми), слободно време (услуги врзани за 

исполнување на слободното време), 

организирање отворени дебати, онлајн форуми; 

курсеви, обука (практична обука) 

[демонстрирање], организирање и водење 

работилници [обука], организирање и водење 

конгреси; организирање и водење конференции  

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 истражувања на полето на заштита 

на животната средина  

 

(111)  19956   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1251  (220)  02/12/2011 

(181)  02/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Abbott Cardiovascular Systems Inc. 

3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California, 

95054, 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)  

 

HI - TORQUE BALANCE 

MIDDLEWEIGHT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  хируршки и медицински апарати и 

инструменти, имено катетери, системи за 

вградување стентови, стентови, балони, 

материјали за балони, балонски катетери, 

васкуларни клипови, наведувачки катетери, 

проширувачки катетери, наведувачки жици, 

катетер облоги, периферни и билијарни 

самоекспандирачки стент системи, стент 

системи за вбризгување лекови  

 

(111)  19957   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1256  (220)  05/12/2011 

(181)  05/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Bajaj Auto Limited an Indian Company 

Akurdi, Pune - 411 035, IN 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

PULSAR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторцикли, двоколки (бицикли), скутери, 

скутерети (scoterettes), мопеди, троколки 

(трицикли), мотори за моторцикли, делови и 

приклучоци за истите  

 

(111)  19958   (151)  15/05/2013 

(210)  TM  2011/1257  (220)  05/12/2011 

(181)  05/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Abbott Cardiovascular Systems Inc. 

3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California, 

95054, 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)  

 

HYDROCOAT 

(551)  индивидуална 

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

инструменти, имено катетери, системи за 

вградување стентови, стентови, балони, 

материјали за балони, балонски катетери, 

васкуларни клипови, наведувачки катетери, 

проширувачки катетери, наведувачки жици, 

катетер облоги, периферни и билијарни 

самоекспандирачки стент системи, стент 

системи за вбризгување лекови, и наведувачки 

жици со хидрофилна или хидрофобна облога  

 

(111)  19959   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1258  (220)  05/12/2011 

(181)  05/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Abbott Cardiovascular Systems Inc. 

3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California, 

95054, 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. 10  хируршки и медицински апарати и 

инструменти, имено катетери, системи за 

вградување стентови, стентови, балони, 

материјали за балони, балонски катетери, 

васкуларни клипови, наведувачки катетери, 

проширувачки катетери, наведувачки жици, 

катетер облоги, периферни и билијарни 

самоекспандирачки стент системи, стент 

системи за вбризгување лекови и коронарни 

стент системи за вбризгување еверолимус  

 

(111)  19960   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1259  (220)  05/12/2011 

(181)  05/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Abbott Cardiovascular Systems Inc. 

3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California, 

95054, 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)  

 

MULTI-LINK VISION 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  хируршки и медицински апарати и 

инструменти, имено катетери, системи за 

вградување стентови, стентови, балони, 

материјали за балони, балонски катетери, 

васкуларни клипови наведувачки катетери, 

проширувачки катетери, наведувачки жици, 

катетер облоги, периферни и билијарни 

самоекспандирачки стент системи, стент 

системи за вбризгување лекови и коронарни 

стент системи  

 

(111)  19961   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1262  (220)  06/12/2011 

(181)  06/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Друштво за производство трговија и 

услуги ДОМИНУС ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз 

Куманово 

ул.Моша Пијаде бр. 34, 1300 Куманово, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ 

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

(540)  

 

(591)  портокалова и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, капи, женски 

окулувратници од перја или од крзно, корсети 

(женска долна облека), чизми, градници, палта, 

јаки, комбинезони, корселети, фустани, 

ракавици, крзно (облека), панделки за коса, 

производи што се носат на глава (капи, шешири, 

украси за коса), трикотажна облека, готова 

облека (конфекциска облека), потпетици, кожа 

(кожна облека), кожа (облека од имитација на 

кожа), долна облека, ракавици без прсти, 

вратовски, сандали, марами, костуми, шалови, 
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кошули, чевли, здолништа, чорапи, велови, 

елеци  

кл. 35  рекламирање, канцелариски работи, 

услуги при продажба на мало и на големо со: 

облека, обувки, капи, женски окулувратници од 

перја или од крзно, корсети (женска долна 

облека), чизми, градници, палта, јаки, 

комбинезони, корселети, фустани, ракавици, 

крзно (облека), панделки за коса, производи што 

се носат на глава (капи, шешири, украси за 

коса), трикотажна облека, готова облека 

(конфекциска облека), потпетици, кожа (кожна 

облека), кожа (облека од имитација на кожа), 

долна облека, ракавици без прсти, вратовски, 

сандали, марами, костуми, шалови, кошули, 

чевли, здолништа, чорапи, велови, елеци  

 

(111)  19962   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1268  (220)  07/12/2011 

(181)  07/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Fresenius Biotech GmbH 

Am Haag 6-7, 82166 Grafelfing, DE 

(740)  ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат 

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

(540)  

АТГ-ФРЕЗЕНИУС 

(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)  19963   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1269  (220)  07/12/2011 

(181)  07/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

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

(540)  

 

СИВЕЦ БЕЛ 

(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; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(111)  19964   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1270  (220)  07/12/2011 

(181)  07/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

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

(540)  

СИВЕЦ СНЕЖНО БЕЛ 

(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; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  
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(111)  19965   (151)  09/07/2013 

(210)  TM  2011/1273  (220)  07/12/2011 

(181)  07/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

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

(540)  

SIVEC WHITE 

(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; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(111)  19966   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1274  (220)  07/12/2011 

(181)  07/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

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

(540)  

SIVEC SNOW  WHITE 

(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; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(111)  19967   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1279  (220)  07/12/2011 

(181)  07/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

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

(540)  

SIVEC BIANCO 

(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; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(111)  19968   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1299  (220)  07/12/2011 

(181)  07/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

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

(540)  
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SIVEC 

(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; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(111)  19969   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1300  (220)  07/12/2011 

(181)  07/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

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

(540)  

СИВЕЦ 

(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; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(111)  19970   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1303  (220)  09/12/2011 

(181)  09/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Abbott Cardiovascular Systems Inc. 

3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California, 

95054, 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)  

MULTI-LINK ZETA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  хируршки и медицински апарати и 

инструменти, имено катетери, системи за 

вградување стентови, стентови, балони, 

материјали за балони, балонски катетери, 

васкуларни клипови, наведувачки катетери, 

проширувачки катетери, наведувачки жици, 

катетер облоги, периферни и билијарни 

самоекспандирачки стент системи, стент 

системи за вбризгување лекови и коронарни 

стент системи  

 

(111)  19971   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1305  (220)  12/12/2011 

(181)  12/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Друштво за туризам, трговија и услуги 

АРТ ОФ ТРАВЕЛ ДОО Скопје 

ул.Лондонска бр. 2 лок 17 а, 1000 Скопје , MK 

(540)  

 

(591)  бела, жолта, светло сина, азурно и темно 

сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  организирање патувања, резервации за 

патувања, крстарења и посредувања за превоз  

кл. 41  забава, спортски и културни активности и 

преведување  

кл. 43  услуги за привремено сместување  



 

Трговски марки   169 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

 

(111)  19972   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1306  (220)  12/12/2011 

(181)  12/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Biogen Idec MA Inc., a corporation 

organized under the laws of Massachusetts 

14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

BIOGEN IDEC 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третманот на 

хемофилија; медицински дијагностички реагенси 

и анализи за тестирање телесни течности  

 

(111)  19973   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1307  (220)  12/12/2011 

(181)  12/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Biogen Idec MA Inc., a corporation 

organized under the laws of Massachusetts 

14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман на 

хемофилија  

 

(111)  19974   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1308  (220)  12/12/2011 

(181)  12/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(300)  85/411818  31/08/2011  US 

(732)  Biogen Idec MA Inc., a corporation 

organized under the laws of Massachusetts 

14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

PROMIZATE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман на 

хемофилија  

 

(111)  19975   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1309  (220)  12/12/2011 

(181)  12/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(300)  85/411811  31/08/2011  US 

(732)  Biogen Idec MA Inc., a corporation 

organized under the laws of Massachusetts 

14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

PROLECTATE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман на 

хемофилија  

 

(111)  19976   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1310  (220)  12/12/2011 

(181)  12/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(300)  85/411805  31/08/2011  US 

(732)  Biogen Idec MA Inc., a corporation 

organized under the laws of Massachusetts 

14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

ALPROLIX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман на 

хемофилија  

 

(111)  19977   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1311  (220)  12/12/2011 

(181)  12/12/2021 

(450)  31/08/2013 
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(300)  85/411815  31/08/2011  US 

(732)  Biogen Idec MA Inc., a corporation 

organized under the laws of Massachusetts 

14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

EXTROFIX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман на 

хемофилија  

 

(111)  19979   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1312  (220)  12/12/2011 

(181)  12/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(300)  85/411801  31/08/2011  US 

(732)  Biogen Idec MA Inc., a corporation 

organized under the laws of Massachusetts 

14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

ELONIXA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман на 

хемофилија  

 

(111)  19980   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1313  (220)  12/12/2011 

(181)  12/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(300)  85/411822  31/08/2011  US 

(732)  Biogen Idec MA Inc., a corporation 

organized under the laws of Massachusetts 

14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

ELOCTATE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман на 

хемофилија  

 

(111)  19981   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1314  (220)  12/12/2011 

(181)  12/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Biogen Idec MA Inc., a corporation 

organized under the laws of Massachusetts 

14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

STRATIFY JCV 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  медицински дијагностички реагенси и 

анализи за тестирање телесни течности  

 

(111)  19982   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1315  (220)  12/12/2011 

(181)  12/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Друштво за производство и 

дистрибуција на електрична енергија МЕГА 

СОЛАР ДООЕЛ Скопје 

ул.Димитрие Чуповски бр.6-1/3, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  црна, жолта, светло жолта и 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, 

електрична енергија  



 

Трговски марки   171 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања; 

дистрибуција / снабдување електрична енергија  

кл. 40  обработка на материјали; производство 

на енергија  

 

(111)  19983   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1316  (220)  12/12/2011 

(181)  12/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Агенција за информациски инженеринг, 

консалтинг и маркетинг ТРАЈКОВСКИИ 

ПАРТНЕРИ, Љубомир ДООЕЛ  

бул.Св. Климент Охридски бр.24/2-1, 1000 

Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела, светло и темно виолетова 

(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)  19984   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1317  (220)  12/12/2011 

(181)  12/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 

COMPANY, a corporation organized and existing 

under the laws of the State of Michigan 

with an office at 915 East 32nd Street, City of 

Holland State of Michigan 49423, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

POWERFRAME 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  батерии, проводни мрежи (conductive grids) 

за батерии и полначи на батерии  

 

(111)  20043   (151)  05/07/2013 

(210)  TM  2011/1319  (220)  12/12/2011 

(181)  12/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Russell Brands, LLC 

One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, 

Kentucky 42103, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  чанти, спортски торби, атлетски торби, 

ремени за употреба во спорт; паричници и рачни 

торби; багаж, патни торби и ранци  

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

спортски обувки, капи за употреба во спорт  

кл. 28  торби прилагодени за носење на спортски 

предмети, гимнастички и спортски предмети и 

опрема  

кл. 35  услуги на мало во врска со продажба на 

чанти, спортски торби, атлетски торби, ремени 

за употреба во спорт; паричници и рачни торби; 

багаж, патни торби и ранци, облека, обувки, 

капи, спортска облека, спортски обувки, капи за 

употреба во спорт, торби прилагодени за носење 

на спортски предмети, гимнастички и спортски 

предмети и опрема, услуги поврзани со 

маркетинг, чанти, спортски торби, атлетски 

торби, ремени за употреба во спорт; паричници 

и рачни торби; багаж, патни торби и ранци, 
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облека, обувки, капи, спортска облека, спортски 

обувки, капи за употреба во спорт, торби 

прилагодени за носење на спортски предмети, 

гимнастички и спортски предмети и опрема  

 

(111)  20044   (151)  31/05/2013 

(210)  TM  2011/1320  (220)  12/12/2011 

(181)  12/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Russell Brands, LLC 

One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, 

Kentucky 42103, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  чанти, спортски торби, атлетски торби, 

ремени за употреба во спорт; паричници и рачни 

торби; багаж, патни торби и ранци  

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

спортски обувки, капи за употреба во спорт  

кл. 28  торби прилагодени за носење на спортски 

предмети, гимнастички и спортски предмети и 

опрема  

кл. 35  услуги на мало во врска со продажба на 

чанти, спортски торби, атлетски торби, ремени 

за употреба во спорт; паричници и рачни торби; 

багаж, патни торби и ранци, облека, обувки, 

капи, спортска облека, спортски обувки, капи за 

употреба во спорт, торби прилагодени за носење 

на спортски предмети, гимнастички и спортски 

предмети и опрема, услуги поврзани со 

маркетинг, чанти, спортски торби, атлетски 

торби, ремени за употреба во спорт; паричници 

и рачни торби; багаж, патни торби и ранци, 

облека, обувки, капи, спортска облека, спортски 

обувки, капи за употреба во спорт, торби 

прилагодени за носење на спортски предмети, 

гимнастички и спортски предмети и опрема  

 

(111)  20045   (151)  05/07/2013 

(210)  TM  2011/1321  (220)  12/12/2011 

(181)  12/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Russell Brands, LLC 

One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, 

Kentucky 42103, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  чанти, спортски торби, атлетски торби, 

ремени за употреба во спорт; паричници и рачни 

торби; багаж, патни торби и ранци  

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

спортски обувки, капи за употреба во спорт  

кл. 28  торби прилагодени за носење на спортски 

предмети, гимнастички и спортски предмети и 

опрема  

кл. 35  услуги на мало во врска со продажба на 

чанти, спортски торби, атлетски торби, ремени 

за употреба во спорт; паричници и рачни торби; 

багаж, патни торби и ранци, облека, обувки, 

капи, спортска облека, спортски обувки, капи за 

употреба во спорт, торби прилагодени за носење 

на спортски предмети, гимнастички и спортски 

предмети и опрема, услуги поврзани со 

маркетинг, чанти, спортски торби, атлетски 

торби, ремени за употреба во спорт; паричници 

и рачни торби; багаж, патни торби и ранци, 

облека, обувки, капи, спортска облека, спортски 

обувки, капи за употреба во спорт, торби 

прилагодени за носење на спортски предмети, 

гимнастички и спортски предмети и опрема  

 

(111)  19985   (151)  08/07/2013 

(210)  TM  2011/1322  (220)  13/12/2011 

(181)  13/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Здравко Сарамандов 
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ул.Желево 4/2-15, 1000 Скопје, MK 

(740)  ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат 

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сива и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 30  додатоци во исхраната за растење на 

мускулната маса, слабеење и забрзување на 

метаболизмот  

кл. 41  фитнес и бодибилдинг клуб, спортска 

вежбалница, организирање спортски 

натпревари, изнајмување спортска опрема, 

спортска обука  

 

(111)  19986   (151)  04/07/2013 

(210)  TM  2011/1329  (220)  14/12/2011 

(181)  14/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 

COMPANY, a corporation organized and existing 

under the laws of the State of Michigan 

with an office at 915 East 32nd Street, City of 

Holland State of Michigan 49423, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  батерии, проводни мрежи (conductive grids) 

за батерии и полначи на батерии  

 

(111)  19987   (151)  04/07/2013 

(210)  TM  2011/1330  (220)  14/12/2011 

(181)  14/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 

COMPANY, a corporation organized and existing 

under the laws of the State of Michigan 

with an office at 915 East 32nd Street, City of 

Holland State of Michigan 49423, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591)  сина, бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  батерии, проводни мрежи (conductive grids) 

за батерии и полначи на батерии  

 

(111)  19988   (151)  21/05/2013 

(210)  TM  2011/1334  (220)  15/12/2011 

(181)  15/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Astellas Deutschland GmbH 

Georg Brauchle Ring 64 - 66 80992 MUNCHEN, 

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)  

RIBOMUSTIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, ветеринарни и хигиенски 

производи за медицинска употреба; 

фармацевтски производи достапни само со 

рецепт, имено цитостатици (растење на клетки; 

инхибирање на карцином), производи за 

медицинска употреба  

кл. 16  печатарски производи; прибор за 

пишување; опрема за настава и обука (освен 

апарати)  

кл. 41  обука и стручно оспособување  
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кл. 42  научни и технолошки услуги како и сродни 

услуги на истражување и концепција  

кл. 44  фармацевтски услуги вклучително 

изработка на рецепти; услуги на фармацевтско и 

медицинско советување; дијагностички услуги; 

услуги на медицинско лекување  

 

(111)  19989   (151)  04/07/2013 

(210)  TM  2011/1335  (220)  15/12/2011 

(181)  15/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Astellas Deutschland GmbH 

Georg Brauchle Ring 64 - 66 80992 MUNCHEN, 

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)  

 

(591)  нијанси на темно розова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, ветеринарни и хигиенски 

производи за медицинска употреба; 

фармацевтски производи достапни само со 

рецепт, имено цитостатици (растење на клетки; 

инхибирање на карцином), производи за 

медицинска употреба  

кл. 16  печатарски производи; прибор за 

пишување; опрема за настава и обука (освен 

апарати)  

кл. 41  обука и стручно оспособување  

кл. 42  научни и технолошки услуги како и сродни 

услуги на истражување и концепција  

кл. 44  фармацевтски услуги вклучително 

изработка на рецепти; услуги на фармацевтско и 

медицинско советување; дијагностички услуги; 

услуги на медицинско лекување  

 

(111)  19990   (151)  04/07/2013 

(210)  TM  2011/1337  (220)  16/12/2011 

(181)  16/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  GLAXO GROUP LIMITED 

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 

Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

WELLBUTRIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински препарати и 

супстанции; вакцини  

 

(111)  19991   (151)  04/07/2013 

(210)  TM  2011/1338  (220)  16/12/2011 

(181)  16/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  GLAXO GROUP LIMITED 

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 

Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

WELLBUTRIN XL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински препарати и 

супстанции; вакцини  

 

(111)  20046   (151)  05/07/2013 

(210)  TM  2011/1340  (220)  21/12/2011 

(181)  21/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-

импорт Куманово 

Романовце, MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

PRINCESS CAFFEE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе и замена на кафе  

кл. 43  услуги за подготвување пијалаци  
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(111)  20047   (151)  05/07/2013 

(210)  TM  2011/1341  (220)  21/12/2011 

(181)  21/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-

импорт Куманово 

Романовце, MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

DEVOLLI CAFFEE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе и замена на кафе  

кл. 43  услуги за подготвување пијалаци  

 

(111)  20048   (151)  05/07/2013 

(210)  TM  2011/1342  (220)  21/12/2011 

(181)  21/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-

импорт Куманово 

Романовце, MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

DEVOLLI KING CAFFEE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе и замена на кафе  

кл. 43  услуги за подготвување пијалаци  

 

(111)  19992   (151)  04/07/2013 

(210)  TM  2011/1348  (220)  21/12/2011 

(181)  21/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Abbott Diabetes Care Inc. 

1420 Harbor Bay Parkway, Alameda, California 

94502, 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)  

FREESTYLE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  медицински реагенси за надгледување 

(следење) на диабетес; медицински лентички за 

тестирање количество на глукоза во крвта; 

медицински лентички за употреба кај 

надгледување (следење) количество на кетон во 

крвта  

кл. 10  медицински апарати и инструменти за 

надгледување диабетес; монитори за глукоза во 

крвта; сензори на глукоза во крвта; монитори на 

кетон во крвта; сензори на кетон во крвта; 

апарати за вадење или земање примероци од 

крвта за потреби на надгледување на диабетес  

 

(111)  19993   (151)  04/07/2013 

(210)  TM  2011/1350  (220)  21/12/2011 

(181)  21/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(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, жолта, светло и темно зелена, сина, 

црвена и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(111)  19994   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2011/1351  (220)  21/12/2011 

(181)  21/12/2021 

(450)  31/08/2013 

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

зелена, кафеава и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  флипс во облик на прстени со вкус на 

скара  

 

(111)  19995   (151)  04/07/2013 

(210)  TM  2011/1352  (220)  21/12/2011 

(181)  21/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(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, светло и темно зелена, 

сина, црвена и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(111)  19996   (151)  04/07/2013 

(210)  TM  2011/1353  (220)  21/12/2011 

(181)  21/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(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, светло и темно црвена, светло и 

темно зелена, сина и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(111)  19997   (151)  04/07/2013 

(210)  TM  2011/1354  (220)  21/12/2011 

(181)  21/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(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, светло и темно зелена, сина, црвена 

и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(111)  19998   (151)  04/07/2013 

(210)  TM  2011/1355  (220)  15/12/2011 

(181)  15/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Nine West Development Corporation 

1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington, 

Delaware 19801, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

LOVE FURY KISS 

(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; 
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парфеми, тоалетни води, колонски води, мириси 

во спреј, сапуни, средства за чистење на кожата, 

лосиони и креми за кожа, навлажнувачи, 

лосиони и масла за сончање; козметички 

производи, имено, пудри за лице и тело, основи 

за шминка, светки за тело, светки за лице, 

кармини, моливи за уста, руменила, сенки за 

очи, креми за очи, моливи за очи, маскари и 

моливи за веѓи; гелови за туширање; сол за 

капење; производи за нега на косата, имено 

шампони и регенератори  

 

(111)  19999   (151)  04/07/2013 

(210)  TM  2011/1356  (220)  19/12/2011 

(181)  19/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  светло и темно зелена, бела, светло и 

темно сина, жолта и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детска паста за заби  

 

(111)  20000   (151)  04/07/2013 

(210)  TM  2011/1357  (220)  22/12/2011 

(181)  22/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Universal City Studios LLC, a Delaware 

limited liability company 

100 Universal City Plaza, Universal City, 

California 91608, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

електрицитетот; апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук или слика, магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање, 

автоматски машини и механизми за апаратите 

што се активираат со монети или парички, 

регистар каси, машини за сметање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар; имено, однапред снимени аудио 

касети, однапред снимени видео касети, 

однапред снимени аудио ленти, однапред 

снимени видео ленти при што сите содржат 

филмови и телевизиски програми; однапред 

снимени компакт дискови што содржат музика; 

однапред снимени DVD и CD ROM програми што 

содржат филмови и телевизиски програми; 

претходно снимени компјутерски програми што 

содржат филмови и телевизиски програми; 

интерактивни мултимедијални софтверски 

програми за едукација и забава; интерактивен 

мултимедијален софтвер за играње игри; 

телевизиски програми, филмови и видеа со 

можност за преземање (downloadable)  

кл. 41  образовни услуги; подготвување настава; 

забава; спортски и културни активности; имено, 

продукција и дистрибуција на телевизиски 

програми и филмови; услуги за телевизиски 

програми; обезбедување видео-на барање и 

телевизиски програми и филмови; 

обезбедување телевизиски програми, филмови 

и видеа без можност за преземање (non-

downloadable); продукција и дистрибуција на 

интерактивни, видео и мобилни игри; услуги за 

забава; имено, обезбедување онлајн игри, веб-
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базирани игри, интерактивни игри, видео игри и 

мобилни игри; услуги за забавни паркови  

 

(111)  20002   (151)  04/07/2013 

(210)  TM  2011/1358  (220)  22/12/2011 

(181)  22/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Universal City Studios LLC, a Delaware 

limited liability company 

100 Universal City Plaza, Universal City, 

California 91608, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

електрицитетот; апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук или слика, магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање, 

автоматски машини и механизми за апаратите 

што се активираат со монети или парички, 

регистар каси, машини за сметање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар; имено, однапред снимени аудио 

касети, однапред снимени видео касети, 

однапред снимени аудио ленти, однапред 

снимени видео ленти при што сите содржат 

филмови и телевизиски програми; однапред 

снимени компакт дискови што содржат музика; 

однапред снимени DVD и CD ROM програми што 

содржат филмови и телевизиски програми; 

претходно снимени компјутерски програми што 

содржат филмови и телевизиски програми; 

интерактивни мултимедијални софтверски 

програми за едукација и забава; интерактивен 

мултимедијален софтвер за играње игри; 

телевизиски програми, филмови и видеа со 

можност за преземање (downloadable)  

кл. 41  образовни услуги; подготвување настава; 

забава; спортски и културни активности; имено, 

продукција и дистрибуција на телевизиски 

програми и филмови; услуги за телевизиски 

програми; обезбедување видео-на барање и 

телевизиски програми и филмови; 

обезбедување телевизиски програми, филмови 

и видеа без можност за преземање (non-

downloadable); продукција и дистрибуција на 

интерактивни, видео и мобилни игри; услуги за 

забава; имено, обезбедување онлајн игри, веб-

базирани игри, интерактивни игри, видео игри и 

мобилни игри; услуги за забавни паркови  

 

(111)  20003   (151)  05/07/2013 

(210)  TM  2011/1359  (220)  22/12/2011 

(181)  22/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  Domino's IP Holder LLC (Delaware limited 

liability company) 

24 Frank Lloyd Wright Drive, P.O. Box 485, Ann 

Arbor, Michigan 48106, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

DOMINO'S PIZZA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пица, леб од тесто за пица и намирници 

за сите видови пици во оваа класа; леб со лук, 

печени производи, сендвичи, тестенини, десерти 

во оваа класа  

кл. 43  ресторани, услуги за носење и достава 

што се однесуваат на печење пица, леб од тесто 

за пица, и намирници за сите видови пици; леб 

со лук, печени производи, сендвичи, десерти од 

тестенини  

 

(111)  20005   (151)  05/07/2013 

(210)  TM  2011/1360  (220)  22/12/2011 

(181)  22/12/2021 

(450)  31/08/2013 
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(732)  Domino's IP Holder LLC (Delaware limited 

liability company) 

24 Frank Lloyd Wright Drive, P.O. Box 485, Ann 

Arbor, Michigan 48106, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

DOMINO'S PIZZA (во 

изглед) 

(591)  црвена, сина и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пица, леб од тесто за пица и намирници 

за сите видови пици во оваа класа; леб со лук, 

печени производи, сендвичи, тестенини, десерти 

во оваа класа  

кл. 43  ресторани, услуги за носење и достава 

што се однесуваат на печење пица, леб од тесто 

за пица, и намирници за сите видови пици; леб 

со лук, печени производи, сендвичи, десерти од 

тестенини  

 

(111)  20049   (151)  05/07/2013 

(210)  TM  2011/1362  (220)  22/12/2011 

(181)  22/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GА 30313, 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. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  20007   (151)  05/07/2013 

(210)  TM  2011/1369  (220)  27/12/2011 

(181)  27/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  ИНТЕР-КАФЕ ДОО експорт-импорт 

Гостивар 

ул.18 Ноември бр.37 б, 1230 Гостивар, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ 

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

(540)  

 

(591)  темно кафена, светло кафена, окер, бела 

и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  кикирики  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо на 

кикирики  

 

(111)  20010   (151)  04/07/2013 

(210)  TM  2011/1379  (220)  29/12/2011 

(181)  29/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  DP BEVERAGES LIMITED 
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PO Box 309GT, Ugland House, South Church 

Street George Town, Grand Cayman , KY 

(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 сите нијанси на сива 

(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. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  20050   (151)  05/07/2013 

(210)  TM  2011/1383  (220)  29/12/2011 

(181)  29/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

FRUKISS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  штрудли со овошно полнење  

 

(111)  20051   (151)  05/07/2013 

(210)  TM  2011/1387  (220)  30/12/2011 

(181)  30/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, 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 и зелена, жолта, 

сребрена 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, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебел); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување што не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови за 

домаќинството, 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, што не се опфатени со другите 

класи  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  игри и играчки, производи за гимнастика и 

спорт што не се опфатени со другите класи, 

украси за елка  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  
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кл. 41  образовни услуги; подготвување настава; 

забава; спортски и културни активности  

 

(111)  20052   (151)  05/07/2013 

(210)  TM  2011/1389  (220)  30/12/2011 

(181)  30/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

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

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив што 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебел); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување што не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови за 

домаќинството, 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, што не се опфатени со другите 

класи  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  игри и играчки, производи за гимнастика и 

спорт што не се опфатени со другите класи, 

украси за елка  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 41  образовни услуги; подготвување настава; 

забава; спортски и културни активности  

 

(111)  20053   (151)  05/07/2013 

(210)  TM  2011/1390  (220)  30/12/2011 

(181)  30/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, 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)  црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  20054   (151)  05/07/2013 

(210)  TM  2011/1391  (220)  30/12/2011 

(181)  30/12/2021 

(450)  31/08/2013 

(732)  The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, 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)  црвена и бела 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив што 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебел); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување што не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови за 

домаќинството, 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, што не се опфатени со другите 

класи  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  игри и играчки, производи за гимнастика и 

спорт што не се опфатени со другите класи, 

украси за елка  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 41  образовни услуги; подготвување настава; 

забава; спортски и културни активности  

 

(111)  20139   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2012/494  (220)  15/05/2012 

(181)  15/05/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  E. I. du Pont de Nemours and Company 

1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, 

US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

SORONA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  полимер за употреба во производството на 

теписи, филмови и текстил, индустриски и 

неткаен текстил  

кл. 22  влакна за употреба во теписи и текстил, 

индустриски и неткаен текстил  

 

(111)  20136   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2012/496  (220)  15/05/2012 

(181)  15/05/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  GlaxoSmith Kline LLC, 

Corporation Service Company, 2711 Centerville 

Road, Suite 400, Wilmington, County of New 

Castle, Delaware 19808, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

MEKINIST 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински препарати и 

супстанции; вакцини  

 

(111)  20082   (151)  26/06/2013 

(210)  TM  2012/500  (220)  15/05/2012 

(181)  15/05/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  "HEMOFARM" D.O.O Sabac 

Hajduk Veljkova bb, 15000 Sabac, RS 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

DIUKAPT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  20090   (151)  03/07/2013 

(210)  TM  2012/501  (220)  15/05/2012 

(181)  15/05/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  "HEMOFARM" D.O.O Sabac 

Hajduk Veljkova bb, 15000 Sabac, RS 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

PROLAX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи - екстракти од 

лековити билки  

 

(111)  20114   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2012/510  (220)  17/05/2012 

(181)  17/05/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  Трговско друштво за вработување 

инвалидни лица, производство и трговија 

СУПЕР ГРУП ДОО Скопје 

ул.Првомајска бе.б.б. реон Пинтија, Кисела 

Вода, 1000 Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  алва  

кл. 35  канцелариски работи, рекламирање, 

претставвање на стоките, продажба на големо и 

мало на алва  

 

(111)  20137   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2012/525  (220)  18/05/2012 

(181)  18/05/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  Tetra Laval Holdings & Finance S.A. 

Avenue General-Guisan 70, CH-1009 Pully, CH 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

TETRA PAK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини, вклучувајќи машини за полнење и 

пакување; машини за пакување; машини за 

завиткување, машини за истиснување; машини 

за обемно полнење; машини за затворање на 

шишиња со капачиња и тапи; машини за 

запечатување на шишиња; апарати за 

запечатување; машини за формирање со 

дување; машини за моделирање со 

вбризгување; машини за печатење; машини за 

пакување со вакум; машини за формирање на 

картон; машини за етикетирање; машини за 

правење на сирење; машини за пакување на 

сирење; машини за мелење; машини за 

мешање; миксери; машини за сечење на 

сирење; машини за мешање и осцилирање; 

машини за пресување на сирење; машини за 

завиткување на сирење; обликувачи на 

коцки/калапи од сирење; калапи за сирење 

(делови од машини); опрема/апарати за млечни 

производи (машини); транспортни/подвижни 

ленти; хомогенизатори (машини); центрифуги 

(машини); сепаратори; разменувачи на топлина 

(делови од машини); пумпи и вентили за 

употреба во прехранбената индустрија; калапи 

(делови од машина); стапчести вметнувачи и 

полначи (делови од машина); машини за 

подготовка на пијалоци; машини за подготовка 

на храна; опрема за преработка на прехранбени 

производи и пијалоци (машини); машини за 

употреба во правење сладолед [индустриски]; 

машини и опрема за екстракција на сокови од 

овошје и зеленчук; машини и опрема за мешање 

или дозирање на храна и течни производи; 

машини и опрема за мешање/разредување на 

храна и течни производи; машини и опрема за и 

рекомбинација на храна и течни производи; 

машини и опрема за концентрација на храна и 

течни производи; машини и опрема за мешање 

на храна и течни производи; машини за газирани 

пијалоци; машини за подготовка; преси за 

овошје; машини и опрема за концентрација на 

течни прехранбени производи; машини и опрема 

за мешање на течни прехранбени производи; 

машини и опрема за асептично складирање на 

течни прехранбени производи; машини и опрема 

за рекомбинација или реконституција на течни 

прехранбени производи; машини и опрема за 
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обновување на аромата на течни прехранбени 

производи; машини за филтрирање; филтри 

(делови од машини); хранилки; машини за 

чистење; машински алатки; подединици, делови 

и фитинзи (монтажни делови) за сите 

горенаведени производи  

кл. 9  апарати и инструменти за истражување 

(геодетски), вагање, мерење, проверка и 

настава; компјутерски системи за надгледување 

и контролирање на системите за преработка, 

полнење и пакување на храна; апарати за 

следење (проверка/контрола/надгледување), 

електрични; монитори (компјутерски хардвер); 

монитори (компјутерски програми); електрични 

инсталации за далечинско управување на 

индустриските операции; компјутери; 

компјутерски софтвер; апарати за контролирање 

на содржините или соодносот/размерите во 

поглед на состојките во храната и пијалоците 

како и адитивите; апарати и инструменти за 

вагање, мерење и пропорционирање; машини за 

дозирање; дозиметри; индикатори на 

температура; мерачи; индикатори на притисок, 

делови и фитинзи за сите горенаведени 

производи  

 

(111)  20081   (151)  03/07/2013 

(210)  TM  2012/526  (220)  18/05/2012 

(181)  18/05/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  Wm. WRIGLEY Jr. Company 

1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 

60642, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

BREATHE IN. MOVE 

ON. 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кондиторски производи, гума за џвакање 

од која се прават балончиња, слатки, пеперминт 

бонбони, бонбони кои содржат ароматизирана 

течност и таблетки за лижење  

 

(111)  20080   (151)  03/07/2013 

(210)  TM  2012/529  (220)  21/05/2012 

(181)  21/05/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  PepsiCo, Inc. 

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

US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; екстракти од 

месо; конзервирано, замрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; 

јајца; млеко и млечни производи; млекарски 

(dairy) производи; млечни пијалоци; производи 

подготвени за конзумирање и кои што се 

состојат првенствено од гореспоменатите 

производи  

кл. 30  кафе, чај, какао и вештачко кафе; ориз, 

тапиоца и саго; брашно и подготовки направени 

од житарици; леб, колачи (производи од тесто) и 

слатки; овошни сладоледи (ices); шеќер, мед, 

меласа; квасец, прашок за печиво; сол; сенф; 

оцет, сосови како мирудии; мирудии; мраз; 

замена за кафе; чоколадо за пиење; табли од 

житарици (cereal bars); тестенини (pasta); 

резанци (noodles); бисквити; торти; чоколадо; 

сладолед; смрзнати слатки; песто; тревки 

(билки); производи подготвени за конзумирање и 

кои што се состојат првенствено од горе 

споменатите производи  

 

(111)  20146   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2012/531  (220)  22/05/2012 

(181)  22/05/2022 
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(450)  31/08/2013 

(732)  Агенција за деловно посредување и 

застапување на авторски права ВЕДА ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Мито Хаџивасилев Јасмин 36-3/2, Скопје, 

MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  жолта, сина, темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работат, канцелариски работи  

кл. 45  правни услуги, менаџирање со авторски 

права  

 

(111)  20147   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2012/532  (220)  23/05/2012 

(181)  23/05/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  Друштво за производство и промет 

БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје 

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  зелена 

(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. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, таниока, 

саго, замена за кафе, брашно и производи од 

жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, 

прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како 

мирудии), мирудии, мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, животни (живи), 

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и 

природно цвеќе, храна за животни, пивски слад  

 

(111)  20148   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2012/533  (220)  23/05/2012 

(181)  23/05/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  Друштво за производство и промет 

БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје 

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000 Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  зелена 

(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. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, таниока, 

саго, замена за кафе, брашно и производи од 

жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, 

прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како 

мирудии), мирудии, мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, животни (живи), 

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и 

природно цвеќе, храна за животни, пивски слад  

 

(111)  20079   (151)  03/07/2013 

(210)  TM  2012/541  (220)  23/05/2012 

(181)  23/05/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  Abraxis Bioscience, LLC 

11755 Wilshire Blvd., 20th Floor, CA 90025 Los 

Angeles, US 
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(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

АБРАКСАН 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  инјектирачки фармацевтски препарати за 

третман (лекување) на рак и болести поврзани 

со имунитетот  

 

(111)  20095   (151)  03/07/2013 

(210)  TM  2012/542  (220)  23/05/2012 

(181)  23/05/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  Макпрогрес ДОО 

ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

SOYA SUN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  соја конзервирана, за исхрана, соја 

шницли  

кл. 30  соја (тесто од соја) [производи за 

исхрана], соја трошки, соја топчиња, соја сос  

 

(111)  20113   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2012/543  (220)  23/05/2012 

(181)  23/05/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  Груевски Борче and Анастасовски 

Игорче 

ул.„Илинденска" бр.51, Битола, MK and 

ул.„Даме Груев" бр.164, Битола, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

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

(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 

најавното 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/, 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, резервирање места за шоу програми, 
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слободно време (услуги врзани за исполнување 

на слободното време), организирање културни 

манифестации, приредби, изложби, престави во 

живо, театарски изведби, музички настапи, 

концерти, циркуси, динамични спортови, 

танцови, шоу програми (продукција на шоу 

програми), прикажување филмови  

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)  20121   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2012/545  (220)  25/05/2012 

(181)  25/05/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  UNI-CHARM CORPORATION (Japanese 

corporation) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, 

Ehime-ken, JP 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

UNICHARM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететска храна и супстанции што се користат 

во медицината и ветерината, храна за бебиња, 

диететски суплементи за луѓето и животните; 

фластери, материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди; вклучително 

фармацевтски, ветеринарни и санитарни 

препарати; хигиенски марамици, дневни влошки 

(хигиенски); менструални тампони; хигиенски 

куси панталони; пелени; бебешки пелени-

гаќички; пелени за една употреба или пелени од 

хартија или целулоза за бебиња; пелени или 

пелени од хартија или целулоза во вид на 

гаќички за бебиња; марамици за бебиња; пелени 

за интонтиненција; пелени за инконтиненција 

или пелени од хартија или целулоза во вид на 

гаќичи; влошки за инконтиненција; дневни 

влошки за инконтиненција; куси панталони за 

инконтиненција; влошки за нега на градите; 

боксерки за инконтинеција, хигиенски маски; 

завои за преврски; лепливи фластери; 

абсорбирачки памук; гази за преврски; 

подмачкана хартија за медициски цели; 

фармацевтски вафери, лактоза (млечен шеќер), 

лактозен прашак (за бебиња); преврски за очи за 

медицински цели; завои за уши; влажни 

марамици  

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; вклучително влажни 

марамици; бебешки бришачи; книжни марамици; 

материјали за канцеларија и учење; кујнски 

хартии; хартија и картон; хартиени платна за 

прашина; списанија (објава); печатени работи; 

контејнери од хартија за индустриско пакување; 

хигиенски крпи за раце од хартија; крпи од 

хартија; салветки за маса од хартија; крпи за 

раце од хартија; џебни шамивчиња од хартија; 

фотографии  

 

(111)  20112   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2012/550  (220)  25/05/2012 

(181)  25/05/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  Драган Живковиќ 

ул.Црниче бр.13, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

FACI 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производи од нив што не 

се опфатени со другите класи, печатени работи, 

фотографии, печатарски букви, клишиња, 

билтени, брошури, весници, календари, 

канцелариски материјали, каталози, книги, 

печатени материјали, печатени публикации, 

плакати од хартија или картон, постери, 

проспекти, печатени публикации, списанија, 

часописи  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

огласување /рекламирање/, рекламни агенции, 

изнајмување на рекламен простор, компилација 

на информации во компјутерски бази на 

податоци, систематизација на податоци во 

компјутерски бази на податоци, он-лајн 

прабарување за други, директно огласување, 

компјутерско управување со податоци, 

комерцијални информациски агенции, маркетинг 

истражувања, маркетинг студии, услуги на 

клипинг на вести, он-лајн рекламирање на 

компјутерска мрежа, надворешно рекламирање, 

презентација на производи на комуникациски 

медиуми, односи со јавноста, објавување на 

текстови, јавност, агенции за односи со јавност, 

подготовка јавни колумни, објавување јавни 

текстови, пишување јавни текстови, изнајмување 

рекламен простор, пропагандни дејности, 

рекламирање по пат на радио, рекламирање по 

пат на телевизија, рекламирање преку пораки на 

мобилни телефони, рекламна хроника, рекламни 

огласи (ширење на рекламните огласи), ширење 

рекламен материјал, служби за давање совети 

за водење дејности, консултации за водење 

дејности, помош во водење на дејностите, 

дејности (професионални консултации), 

професионална деловна консултација, 

проучување на пазарот (маркетинг), рекламни 

агенции, ширење рекламен материјал (трактати, 

проспекти, печатени примероци)  

кл. 38  телекомуникации, компјутерски пренос на 

пораки и слики, електронска пошта, информации 

за телекомуникации, електронски пораки, 

новинарски агенции, обезбедување пристап до 

бази на податоци, радио програми, телевизиски 

програми, комуникација со мобилни телефони  

кл. 41  објавување книги, разонода, разонода по 

пат на радио, разонода по пат на телевизија, он-

лајн разонода, услуги врзани за исполнување на 

слободното време, услуги на дигитално 

снимање, културни активности, електронско 

десктоп објавување, услуги на новински 

репортери, обезбедување он-лајн електронски 

публикации, објавување он-лајн книги, 

објавување он-лајн весници, пишување и 

објавување текстови  

 

(111)  20145   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2012/551  (220)  25/05/2012 

(181)  25/05/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  Драган Живковиќ 

ул.Црниче бр.13, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

FACA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производи од нив што не 

се опфатени со другите класи, печатени работи, 

фотографии, печатарски букви, клишиња, 

билтени, брошури, весници, календари, 

канцелариски материјали, каталози, книги, 

печатени материјали, печатени публикации, 

плакати од хартија или картон, постери, 

проспекти, печатени публикации, списанија, 

часописи  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

огласување /рекламирање/, рекламни агенции, 

изнајмување на рекламен простор, компилација 

на информации во компјутерски бази на 

податоци, систематизација на податоци во 

компјутерски бази на податоци, он-лајн 

прабарување за други, директно огласување, 

компјутерско управување со податоци, 

комерцијални информациски агенции, маркетинг 

истражувања, маркетинг студии, услуги на 

клипинг на вести, он-лајн рекламирање на 



 

Трговски марки   189 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

компјутерска мрежа, надворешно рекламирање, 

презентација на производи на комуникациски 

медиуми, односи со јавноста, објавување на 

текстови, јавност, агенции за односи со јавност, 

подготовка  јавни колумни, објавување јавни 

текстови, пишување јавни текстови, изнајмување 

рекламен простор, пропагандни дејности, 

рекламирање по пат на радио, рекламирање по 

пат на телевизија, рекламирање преку пораки на 

мобилни телефони, рекламна хроника, рекламни 

огласи (ширење на рекламните огласи), ширење 

рекламен материјал, служби за давање совети 

за водење дејности, консултации за водење 

дејности, помош во водење на дејностите, 

дејности (професионални консултации), 

професионална деловна консултација, 

проучување на пазарот (маркетинг), рекламни 

агенции, ширење рекламен материјал (трактати, 

проспекти, печатени примероци)  

кл. 38  телекомуникации, компјутерски пренос на 

пораки и слики, електронска пошта, информации 

за телекомуникации, електронски пораки, 

новинарски агенции, обезбедување пристап до 

бази на податоци, радио програми, телевизиски 

програми, комуникација со мобилни телефони  

кл. 41  објавување книги, разонода, разонода по 

пат на радио, разонода по пат на телевизија, он-

лајн разонода, услуги врзани за исполнување на 

слободното време, услуги на дигитално 

снимање, културни активности, електронско 

десктоп објавување, услуги на новински 

репортери, обезбедување он-лајн електронски 

публикации, објавување он-лајн книги, 

објавување он-лајн весници, пишување и 

објавување текстови  

 

(111)  20117   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2012/554  (220)  28/05/2012 

(181)  28/05/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  ЦЕРМАТ ДОО 

ул.„Новачки пат" бб, 7000 Битола, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, кафеава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

 

(111)  20115   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2012/555  (220)  28/05/2012 

(181)  28/05/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  ЦЕРМАТ ДОО 

ул.„Новачки пат" бб, 7000 Битола, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно кафеава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

 

(111)  20116   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2012/556  (220)  28/05/2012 

(181)  28/05/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  ЦЕРМАТ ДОО 

ул.„Новачки пат" бб, 7000 Битола, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, жолта, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  
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(111)  20118   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2012/557  (220)  28/05/2012 

(181)  28/05/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  ЦЕРМАТ ДОО 

ул.„Новачки пат" бб, 7000 Битола, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, темно розева, зелена, светло 

кафеава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

 

(111)  20143   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2012/562  (220)  29/05/2012 

(181)  29/05/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  Друштво за преработка на кафе и 

трговија на големо и мало „РИО" ДООЕЛ  

увоз-извоз 

ул.34 бб населба Илинден, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, црвена, светло и темно кафеава, 

златно жолта, зелена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе  

 

(111)  20144   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2012/563  (220)  29/05/2012 

(181)  29/05/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  FremantleMedia Limited and Simco 

Limited 

1 Stephen Street London W1T 1AL, UK and 

Derry Streer London W8 5HY, UK 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

X FACTOR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  кинематографски филмови; цртани 

филмови; дијафилмови; филмови; магнетни 

записи; оптички записи; магнетно-оптички 

записи; записи на цврсти подлоги; аудио-

визуелтг апарати за настава; апарати за забава 

адаптирани за употреба со телевизор; 

електронски книги и публикации; електронски 

игри; интерактивни игри адаптирани за употреба 

со телевизори; електрични и видео апарати и 

инструменти за забава; мултимедијални дискови 

и публикации; мултимедијални записи и 

публикации; ласерски читливи дискови; видео 

дискови и публикации; компјутерски софтвер; 

компјутерски програми; компјутерски игри; 

софтвери за интерактивни игри за компјутери, 

мобилни телефони и уреди со кои се ракува 

мануелно; дигитални записи; медиуми за чување 

или снимање на звук и/или видео записи и/или 

податоци и/или информации; апарати и 

инструменти за снимање и/или репродукција на 

звук и/или видео записи и/или информации; 

холограми; флопи дискови; звучни записи; 

преснимени дискови; снимени дискови; компакт 

дискови; грамофонски плочи; аудио касети; 

касети; видео касети; ласерски дискови; компакт 

дискови - интерактивни ЦД РОМ-ови; дигитални 

видео дискови (ДВД); апарати и инструменти за 

комуникација; телефони; мобилни телефони; 
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полначи; полначи за мобилни телефони; "hands-

free" апарати за мобилни телефони; игри за 

мобилни телефони; караоке уреди; делови и 

опрема за сета погоренаведена стока; дигитални 

игри, игри за мобилни телефони; ДВД игри  

кл. 38  емитување; емитување на телевизиска 

програма; емитување на радио програма; 

емитување на програма на сателитска 

телевизија; емитување на програма на кабелска 

телевизија; телефонски комуникации; 

интерактивни телефонски услуги; услуги на 

телефонски пораки; комуникациски услуги преку 

радиобранови, телефони, интернет, светскиот 

пребарувач, преку кабел, преку сателит, 

микробранови и електрични мрежи; телефонија  

кл. 41  услуги на образование и разонода во 

форма на телевизиски програми, радио 

програми, кабловски, сателитски и интернет 

програми; продукција и презентација на радио и 

телевизиска програма, кинематографски 

филмови, претстави. видео програми, ДВД 

програми, кабловски програми, сателитски 

програми и/или Интернет програми; услуги на 

организирање претстави; изнајмување на звучни 

записи и претходно снимени претстави, 

филмови, радио и телевизиски перформанси; 

продукција на видео касети и видео дискови; 

услуги на забава преку радио; услуги на забава 

преку телевизија; услуги на забава преку кино; 

услуги на забава преку театри; забавни емисии 

кои вклучуваат игра (натпревар); услуги на 

разонода преку телевизија кои вклучуваат и 

учествување на гледачи преку телефон; 

интерактивна разонода со употреба на мобилен 

телефон; услуги на овозможување играње игри 

преку интернет (он-лајн); услуги на 

организирање лото и игри на среќа; услуги на 

давање забава преку игри; услуги на игра; услуги 

на обложување; услуги на облози; услуги на 

казина; улуги на организирање игри со карти и 

казино турнири, натпревари, надигрувања, игри 

и/или настани; лотарија; овозможување на кои 

било од погоренаведените услуги на мобилен 

телефон преку мрежа на мобилна телефонија, 

сателитска комуникација, микробранови или 

други електронски, дигитални и аналогни 

медиуми, во живо, електронски, преку 

компјутерска мрежа, преку интернет, он-лајн или 

преку телевизиски медиј; организирање, 

продукција и презентација на настани за 

образовни, културни или забавни цели; 

организирање, продукција, управување и 

презентација на натпревари, надигрувања, игри, 

претстави кои вклучуваат игра, квизови, денови 

на забава, изложби, претстави, паради на тркала 

(roadshows); претстави на подиуми, рејв забави, 

театарски перформанси, концерти, перформанси 

во живо и настани во кои може да се учествува; 

услуги на обезбедување организирање видео 

клипови преку мобилна телефонија или 

компјутерска мрежа за забава и/или во 

образовни цели  

 

(111)  20088   (151)  03/07/2013 

(210)  TM  2012/566  (220)  22/05/2012 

(181)  22/05/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

ACIPAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  20122   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2012/567  (220)  30/05/2012 

(181)  30/05/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG 

Diebrocker Strasse 17, 32051 Herford, DE 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  - 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколада  

 

(111)  20120   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2012/568  (220)  30/05/2012 

(181)  30/05/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG 

Diebrocker Strasse 17, 32051 Herford, DE 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколада  

 

(111)  20089   (151)  03/07/2013 

(210)  TM  2012/570  (220)  31/05/2012 

(181)  31/05/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  Grinnell LLC 

1501 Yamato Road Boca Raton, FL 33431, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

GRINNELL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  метална цевка; спојки и зглобови за 

метални цевки; метална опрема што е 

пресувана за вклопување; метални вшмукувачки 

дифузори; метални нажлебени цедилки; 

метални прирабни адаптери; метални вентили; 

метални капачиња; метални дихтунзи; метална 

опрема, имено, колена, разделници, ремени и 

редуктори; метални држачи за цевки, ремени за 

цевки и закачалки за цевки; градење ѕидни 

врамувања направени првенствено од метал, 

метални конзолни носачи; метални носачи, 

метални стеги за цевки  

кл. 11  системи на прскалки за противпожарни 

цели и глави за прскање за истите; прскалки, 

цевки и опрема за цевки; млазници од метал; 

вентили од метал различни од делови од 

машини; топчести вентили од метал; проточни 

вентили од метал, потопни вентили од метал, 

контролни вентили од метал, потисни 

резервоари, славини или вентили и 

акцелератори и издувувачи што се додатоци за 

употреба со вентили, сите за употреба со или 

што се делови од инсталации на прскалки  

кл. 17  не-метална цевка; не-метални спојки и 

зглобови; не-метални закачалки за цевки; не-

метални нажлебени цедилки; не-метални 

прирабни адаптери; не-метални вентили; не-

метални капачиња, дихтунзи, нажлебена и не-

нажлебена опрема, имено, колена, рачви, 

ремени и редуктори; пластични стеги со 

зграпчување за цевки; не-метални прскалки; не-

метални млазници  

кл. 42  консултирање во областа на 

инженерингот и архитектурата; планирање и 

дизајн на згради, градежни инфраструктурни 

системи, и системи за заштита од пожари за 

комерцијални, индустриски, институциски, 

рударски и владини места; технички консултации 

во областа на механички градежни конструкции 

и системи за заштита од пожар, имено, 

тестирање и процена на цевни склопови за 

подобрување на преформансите и ефикасноста  

 

(111)  20140   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2012/572  (220)  31/05/2012 

(181)  31/05/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  Shanghai Feixun Communication Co., Ltd. 

Building 20, 90, HQ Business Park, 4855 

Guangfulin Road, Songjiang District, Shanghai, 

CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  антени; модеми; видео телефони, 

предаватели на електронски сигнали; влакна за 

оптички кабли; апарати за обработка на 

податоци; телефонски апарати, компјутерски 

мемориски уреди; преносни телефони; воки-токи  

 

(111)  20141   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2012/573  (220)  31/05/2012 

(181)  31/05/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  Shanghai Feixun Communication Co., Ltd. 

Building 20, 90, HQ Business Park, 4855 

Guangfulin Road, Songjiang District, Shanghai, 

CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  комуникации со помош на компјутерски 

терминали; пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери; информации од областа 

на телекомуникациите; изнајмување на 

телефакс апарати; комуникации со помош на 

мрежи со оптички влакна; обезбедување на 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа; услуги на поставување 

телекомуникациски довод и приклучок; 

обезбедување на кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; комуникација со 

мобилни телефони  

 

(111)  20142   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2012/574  (220)  31/05/2012 

(181)  31/05/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  Shanghai Feixun Communication Co., Ltd. 

Building 20, 90, HQ Business Park, 4855 

Guangfulin Road, Songjiang District, Shanghai, 

CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  компјутерско програмирање, дизајн на 

компјутерски софтвер; услуги за заштита на 

компјутери од вируси; креирање и одржување на 

веб [интернет] страни за други; анализа на 

компјутерски системи; советување на полето на 

компјутерски софтвер; инженерство; 

изнајмување веб [интернет] сервери; дизајн на 

компјутерски систем; истражување и развој за 

други  

 

(111)  20125   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2012/581  (220)  04/06/2012 

(181)  04/06/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  Акционерско друштво за производство, 

трговија увоз извоз НЕВА во Република 

Турција Подружница НЕВА ГРАДБА во Р.М. 

ул.Качанички пат бр.99 Визбегово, 1000 

Скопје, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

                                                   NEVA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за земјоделието, 

градинарството и шумарството, сурови вештачки 

смоли, сурови пластични материи, вештачки 

ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за 

калење и заварување метали, хемиски 

производи за конзервирање прехранбени 

производи, материи за штавење, адхезиви 

(лепливи материи) наменети за индустријата  
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кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, 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. материјали за обука 

и настава (освен апарати)-печатарски букви, 

клишиња, печатени материјали, проспекти, 

каталози, календари, постери, албуми, карти; 

весници, периодични списанија, книги, постери; 

печатени материјали; печатени планови; 

печатени публикации за рекламирање; печатени 

публикации; печатени билети, купони и ваучери; 

печатени распореди; проспекти; билтени; 

магазини; информативни листови; инструктивни 

материјали и материјали за настава; ленти и 

картички, што се однесува на снимање на 

компјутерски програми и податоци, материјали 

за учење, веб страници симнати од интернет во 

форма на печатен материјал; брошури и летоци 

со известувања кои ја опишуваат електронската 

база на податоци и нејзината употреба во 

електронска пошта (E-mail); реклами; рекламни и 

материјали за промоција; картички за 

објавување; каталози, информативни флаери, 

списанија, весници, панфлети, периодични 

списанија, летоци, печатен материјал, печатени 

публикации и печатен наставен материјал 

поврзан со комуникации, рачни компјутери, 

персонални компјутери, ПДА, компјутерски 

софтвер  

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. 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, 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, услуги при 

продажба на големо и мало со: хемиски 

производи за индустријата, науката, 

фотографиите, како и за земјоделието, 

градинарството и шумарството, сурови вештачки 

смоли, сурови пластични материи, вештачки 

ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за 

калење и заварување метали, хемиски 

производи за конзервирање прехранбени 

производи, материи за штавење, адхезиви 

(лепливи материи) наменети за индустријата, 

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, материјали за обука 

и настава (освен апарати) - печатарски букви, 

клишиња, печатени материјали, проспекти, 

каталози, календари, постери, албуми, карти; 

весници, периодични списанија, книги, постери; 

печатени материјали; печатени планови; 

печатени публикации за рекламирање; печатени 

публикации; печатени 

билети, купони и ваучери; печатени распореди; 

билтени; магазини; информативни листови; 

инструктивни материјали и материјали за 

настава; ленти и картички, што се однесува на 

снимање на компјутерски програми и податоци, 

материјали за 

учење, веб страници симнати од интернет во 

форма на печатен материјал; брошури и летоци 

со известувања кои ја опишуваат електронската 
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база на податоци и нејзината употреба во 

електронска пошта (E-mail); реклами; рекламни и 

материјали за промоција; картички за 

објавување; каталози, информативни 

флаери, списанија, весници, панфлети, 

периодични списанија, летоци, печатен 

материјал, печатени публикации и печатен 

наставен материјал поврзан со комуникации, 

рачни компјутери, персонални компјутери, ПДА, 

компјутерски софтвер, 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, градежни 

материјали, инсталациски материјали; услуги 

при увоз и извоз на хемиски производи за 

индустријата, науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството и шумарството, 

сурови вештачки смоли, сурови пластични 

материи, вештачки ѓубриња, смеши за гаснење 

пожар, препарати за калење и заварување 

метали, хемиски производи за конзервирање 

прехранбени производи, материи за 

штавење, адхезиви (лепливи материи) наменети 

за индустријата, 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, 

материјали за обука и настава (освен апарати)-

печатарски букви, клишиња, печатени 

материјали, 

проспекти, каталози, календари, постери, 

албуми, карти; весници, периодични списанија, 

книги, постери; печатени материјали; печатени 

планови; печатени публикации за рекламирање; 

печатени публикации; печатени билети, купони и 

ваучери; печатени распореди; проспекти; 

билтени; магазини; информативни листови; 

инструктивни материјали и материјали за 

настава; ленти и картички, што се однесува на 

снимање на компјутерски програми и податоци, 

материјали за учење, веб страници симнати од 

интернет во форма на печатен материјал; 

брошури и летоци со известувања кои ја 

опишуваат електронската база на податоци и 

нејзината употреба во електронска пошта (E-

mail); реклами; рекламни 

и материјали за промоција; картички за 

објавување; каталози, информативни флаери, 

списанија, весници, панфлети, периодични 

списанија, летоци, печатен материјал, печатени 

публикации и печатен наставен материјал 

поврзан со 

комуникации, рачни компјутери, персонални 

компјутери, ПДА, компјутерски софтвер, 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, градежни материјали, 

инсталациски материјали  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

 

(111)  20132   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2012/583  (220)  04/06/2012 

(181)  04/06/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  Друштво за трговија на мало и големо 

КАМ ДОО 

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

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

BELIL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување  

 

(111)  20119   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2012/585  (220)  05/06/2012 

(181)  05/06/2022 

(450)  31/08/2013 
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(732)  Трговско друштво за производство 

промет и услуги ЗП-ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул.Киро Крстевски бр. 15/3 Скопје, Кисела 

Вода, 1000 Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ 

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

(540)  

 

(591)  црна, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  обувки, сандали за капење, влечки за 

капење, чизми, спортски обувки, скијачки чизми, 

копачки, обувки за фудбал, обувки за 

гимнастика, получизми (кратки чизми), сандали, 

чевли, дрвени чевли (налани)  

кл. 35  рекламирање, канцелариски работи, 

продажба на големо и продажба на мало на: 

обувки, сандали за капење, влечки за капење, 

чизми, спортски обувки, скијачки чизми, копачки, 

обувки за фудбал, обувки за гимнастика, 

получизми (кратки чизми), сандали, чевли, 

дрвени чевли (налани)  

 

(111)  20087   (151)  03/07/2013 

(210)  TM  2012/590  (220)  06/06/2012 

(181)  06/06/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

NEBINORM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  20124   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2012/593  (220)  06/06/2012 

(181)  06/06/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  Berlitz Investment Corporation 

300 Delaware Avenue, Suite 1269 Wilmington, 

DE 19801-1622, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

TOTAL IMMERSION 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  аудио записи кои содржат инструкции 

(настава) на англиски јазик и други странски 

јазици како и информации за меѓународните 

култури, обичаи, и бизнис (деловни) практики; 

аудиовизуелни записи кои содржат инструкции 

(настава) на англиски јазик и информации за 

културите, обичаите, и бизнис (деловните) 

практики во англиските говорни подрачја  

кл. 16  подучувачки, наставни, и образовни 

материјали што се користат поврзани со јазична 

настава, имено, печатени материјали за курс во 

областа на јазината настава, работни книги 

(тетратки) насочени кон јазичната настава, книги 

(тетратки) за вежбање, граматички водичи, 

речници, референтни материјали од областа на 

јазичната настава, и книги/речници на изрази; 

книги и други печатени материјали поврзани со 

патување, имено, книги водичи, референтни 

книги (прирачници) поврзани со патување, 

книги/речници на изрази  

кл. 41  образовни услуги во училишна настава на 

странски јазици  

 

(111)  20123   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2012/595  (220)  06/06/2012 

(181)  06/06/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  Berlitz Investment Corporation 

300 Delaware Avenue, Suite 1269 Wilmington, 

DE 19801-1622, US 
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(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

BERLITZ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  аудио записи што содржат инструкции 

(настава) на англиски јазик и други странски 

јазици како и информации за меѓународните 

култури, обичаи, и бизнис (деловни) практики; 

аудиовизуелни записи што содржат инструкции 

(настава) на англиски јазик и информации за 

културите, обичаите и бизнис (деловните) 

практики во англиските говорни подрачја  

кл. 16  подучувачки, наставни и образовни 

материјали што се користат поврзани со јазична 

настава, имено, печатени материјали за курс во 

областа на јазината настава, работни книги 

(тетратки) насочени кон јазичната настава, книги 

(тетратки) за вежбање, граматички водичи, 

речници, референтни материјали од областа на 

јазичната настава, и книги/речници на изрази; 

книги и други печатени материјали поврзани со 

патување, имено, книги водичи, референтни 

книги (прирачници) поврзани со патување, 

книги/речници на изрази  

кл. 41  образовни услуги во училишна настава на 

странски јазици  

 

(111)  20138   (151)  10/07/2013 

(210)  TM  2012/598  (220)  08/06/2012 

(181)  08/06/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  JAKKS Pacific, Inc. 

22619 Pacific Coast Highway, Malibu, California 

90265, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

MONSUNO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  уметничка хартија; сликарски четкички; 

уметнички и занаетчиски прибори со бои и 

уметнички и занаетчиски прибори со глина; 

папки (врзива); празни картички; празни 

дневници (записници); корици/обвивки за книги; 

одбележувачи за книги; четкички за декорација 

(на површини) со одреден дизајн 

(шема/матрица); календари; креда; книги за 

деца; пенкала и моливи во боја; хартија за 

конструкција (вид на дебела обоена хартија која 

се користи за правење модели, дизајни и други 

занаетчиски дела); иглички за плутана табла; 

занаетчиска хартија; креони (мрсни/дрвени 

боички); транспарентни налепници; лењири за 

цртање и скицирање; четкички за цртање; 

хартија за цртање; коверти; гума за бришење; 

гифт картички; честитки (картички за 

пренесување/искажување на благодарност или 

изразурање на други чувства); празнични 

картички (честитки); кеси/торби за ручек; 

маркери (фломастери); бележници; материјали и 

соединенија за моделирање за употреба од 

страна на децата; соединенија за обликување, 

имено глина за моделирање; книги за белешки 

(бележници); картички за белешки; тетратки 

(нотеси/тефтери) за белешки; четкички за 

боење; детски комплети за боење; хартиени 

етикети; пастели; шеми за правење облека; 

држачи за пенкала; кутии/футроли за моливи и 

пенкала; олово/графит за моливи; украси за 

моливи; пенкала; фото албуми; преносливи 

работни маси и работни маси за во скут; 

постери; печатени материјали; патенти за 

плутана табла; ленти/панделки од хартија; 

гумени печати; училишни снабдувачки комплети 

кои содржат различни комбинации на избрани 

училишни прибори, имено, матрици (шеми за 

декорација на површини), налепници и 

инструменти за пишување; албуми (книги со 

празни страници за лепење на исечоци, цртежи 

или слики); албуми за поштенски марки; 

матрици; налепници; албуми за налепници; 

привремени тетоважи; картички за разменување; 

четкички за пишување; инструменти за 

пишување; книги, имено, книги за деца, 

стрипови, детски книги со активности, книги за 

боење (боенки), кинеографи и детски книги што 
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зборуваат; книги од областа на стриповите, 

анимирани телевизиски емисии; 

магазини/списанија од областа на стриповите, 

анимитани телевизиски емисии; 

магазини/списанија, имено, детски списанија, 

детско списание кое содржи стрипови; стрипови  

кл. 28  играчки, игри и предмети за играње, 

колекционерски предмети/фигури за игри, 

колекционерски играчки фигури, промотивни 

карти за игри; акциони фигури, сетови/комплети 

за играње и нивни додатоци; карти за играње; 

игри со разменување картички, рачна единица за 

играње електронски игри; детски играчки со 

повеќекратни активности; електронски 

образовни играчки; игри на табли, акциони игри 

за развивање на способносите и сложувалки  

кл. 41  услуги за забава во вид на тековна 

телевизиска програма од областа на детската 

забава; услуги за забава, имено, обезебедување 

на телевизиска програма од областа на детската 

забава преку глобална компјутерска мрежа, 

телевизиски и видео медиуми; услуги за забава, 

имено, обезбедување на забава од областа на 

интерактивните игри по пат на глобална 

компјутерска мрежа; услуги за забава, имено, 

обезбедување на онлајн интерактивни 

компјутерски игри; обезбедување на веб-сајт кој 

нуди образование и забава за деца; 

производство на телевизиски програми;  услуги 

за забава, имено, тековни серии кои нудат 

детска забава обезбедена преку телевизиски, 

интернет (webcasts), сателитски, кабелски или 

видео медиуми; детски центри за забава и 

разонода, имено, области за интерактивни игри; 

услуги за образование и забава, имено, 

обезбедување на онлајн интерактивни детски 

приказни; услуги за забава, имено, 

обезбедување на онлајн игри, онлајн натпревари 

и онлајн производна тривиа во врска со игрите и 

играчките, наменети за корисници од сите 

возрасти; услуги за забава, имено, 

обезбедување на онлајн компјутерски игри и 

интерактивни онлајн компјутерски игри за повеќе 

играчи преку глобална мрежа; организирање и 

спроведување на онлајн турнири и изложби на 

игри; обезбедување на онлајн компјутерски игри 

кои се емитуваат преку интернет, сателитски, 

кабелски, аудио и видео медиуми; услуги за 

забава, имено, обезбедување на компјутерски 

игри и видео игри кои се достапни и се играат 

преку интерактивни телевизиски, интернет  

(broadband), сателитски и кабелски телевизиски 

мрежи  

 

(111)  20083   (151)  03/07/2013 

(210)  TM  2012/599  (220)  08/06/2012 

(181)  08/06/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of New Jеrsey) 

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW 

BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  леќи за корекција на видот, имено 

контактни леќи и леќи за очила; компјутерски 

софтвер, имено мултимедијален софтвер 

снимен на CD-ROM што содржи информации за 

нега на очите и корекција на видот  

 

(111)  20100   (151)  16/07/2013 

(210)  TM  2012/734  (220)  10/07/2012 

(181)  10/07/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  Зоран Богатиновски 

„3-та македонска ударна бригада" бр.106/1-12, 

Куманово, MK 

(740)  Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; тутунски производи; 

запалки; кибрит; артикли за пушачи  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

цигари; туту; тутунски производи; запалки; 

кибрит; артикли за пушачи, услуги при продажба 

на големо врзани за цигари; тутун; тутунски 

производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи  

 

(111)  20094   (151)  03/07/2013 

(210)  TM  2012/796  (220)  27/07/2012 

(181)  27/07/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  Зоран Богатиновски 

„3-та македонска ударна бригада" бр.106/1-12, 

Куманово, MK 

(740)  Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  бела, црна, сите нијанси на златна, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; тутунски производи; 

запалки; кибрит; артикли за пушачи  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

цигари; тутун; тутнски производи; запалки; 

кибрит; артикли за пушачи, услуги на продажба 

на големо врзани за цигари; тутун; тутунски 

производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи  

 

(111)  20093   (151)  03/07/2013 

(210)  TM  2012/797  (220)  27/07/2012 

(181)  27/07/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  Зоран Богатиновски 

„3-та македонска ударна бригада" бр.106/1-12, 

Куманово, MK 

(740)  Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  бела, црна, златна, сите нијанси на сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; тутунски производи; 

запалки; кибрит; артикли за пушачи  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

цигари; тутун; тутнски производи; запалки; 

кибрит; артикли за пушачи, услуги на продажба 

на големо врзани за цигари; тутун; тутунски 

производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи  

 

(111)  20092   (151)  03/07/2013 

(210)  TM  2012/798  (220)  27/07/2012 

(181)  27/07/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  Зоран Богатиновски 

„3-та македонска ударна бригада" бр.106/1-12, 

Куманово, MK 

(740)  Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  
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(591)  бела, сина, златна, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; тутунски производи; 

запалки; кибрит; артикли за пушачи  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

цигари; тутун; тутнски производи; запалки; 

кибрит; артикли за пушачи, услуги на продажба 

на големо врзани за цигари; тутун; тутунски 

производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи  

 

(111)  20084   (151)  03/07/2013 

(210)  TM  2012/799  (220)  27/07/2012 

(181)  27/07/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  Зоран Богатиновски 

„3-та македонска ударна бригада" бр.106/1-12, 

Куманово, MK 

(740)  Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, златна, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; тутунски производи; 

запалки; кибрит; артикли за пушачи  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

цигари; тутун; тутнски производи; запалки; 

кибрит; артикли за пушачи, услуги на продажба 

на големо врзани за цигари; тутун; тутунски 

производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи  

 

(111)  20091   (151)  03/07/2013 

(210)  TM  2012/807  (220)  27/07/2012 

(181)  27/07/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  Зоран Богатиновски 

„3-та македонска ударна бригада" бр.106/1-12, 

Куманово, MK 

(740)  Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  бела, црна, сите нијансси на златна, сите 

нијанси на маслинесто зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; тутунски производи; 

запалки; кибрит; артикли за пушачи  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

цигари; тутун; тутнски производи; запалки; 

кибрит; артикли за пушачи, услуги на продажба 

на големо врзани за цигари; тутун; тутунски 

производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи  

 

(111)  20085   (151)  03/07/2013 

(210)  TM  2012/808  (220)  27/07/2012 

(181)  27/07/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  Зоран Богатиновски 

„3-та македонска ударна бригада" бр.106/1-12, 

Куманово, MK 

(740)  Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  
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(591)  бела, црна, сите нијанси на сива, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; тутунски производи; 

запалки; кибрит; артикли за пушачи  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

цигари; тутун; тутнски производи; запалки; 

кибрит; артикли за пушачи, услуги на продажба 

на големо врзани за цигари; тутун; тутунски 

производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи  

 

(111)  20086   (151)  03/07/2013 

(210)  TM  2012/896  (220)  29/08/2012 

(181)  29/08/2022 

(450)  31/08/2013 

(732)  Зоран Богатиновски 

„3-та македонска ударна бригада" бр.106/1-12, 

Куманово, MK 

(740)  Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  бела, црна, сите нијанси на златна, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; тутунски производи; 

запалки; кибрит; артикли за пушачи  

кл. 35  услуги на малопрпдажба врзани за 

цигари; тутун; тутунски производи; запалки; 

кибрит; артикли за пушачи, услуги на продажба 

на големо врзани за цигари; тутун; тутунски 

производи; запалки, кибрит; артикли за пушачи  

 

 

 

ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 
НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

 
(510)  код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) 
(111)  регистарски број 
 

(510) (210) 

1 19862 

 19863 

 19943 

 20125 

 20139 

3 19762 

 19765 

 19848 

 19849 

 19850 

 19851 

 19852 

 19856 

 19860 

 19944 

 19945 

 19998 

 19999 

 20022 

 20039 
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 20096 

 20132 

4 19982 

 20042 

 20096 

5 19846 

 19864 

 19867 

 19868 

 19869 

 19932 

 19944 

 19945 

 19962 

 19972 

 19973 

 19974 

 19975 

 19976 

 19977 

 19979 

 19980 

 19981 

 19988 

 19989 

 19990 

 19991 

 19992 

 20020 

 20022 

 20028 

 20029 

 20031 

 20037 

 20079 

 20082 

 20087 

 20088 

 20090 

 20096 

 20102 

 20121 

 20136 

 20147 

 20148 

 20152 

6 19963 

 19964 

 19965 

 19966 

 19967 

 19968 

 19969 

 20089 

7 19949 

 20137 

9 19870 

 19951 

 19952 

 19984 

 19986 

 19987 

 20000 

 20002 

 20032 

 20033 

 20034 

 20035 

 20036 

 20041 

 20042 

 20083 

 20101 

 20104 

 20109 

 20123 

 20124 

 20137 

 20140 

 20144 

10 19924 

 19956 

 19958 

 19959 

 19960 

 19970 

 19992 

11 20077 

 20089 

 20096 

 20101 

12 19957 

 20015 

 20103 

14 19949 

16 19943 

 19949 

 19988 

 19989 

 20025 

 20051 

 20052 

 20054 

 20077 

 20107 

 20112 

 20121 

 20123 

 20124 

 20125 

 20138 

 20145 

 20149 

17 19943 

 20089 

18 19949 

 20039 

 20043 

 20044 

 20045 
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 20077 

 20125 

19 19854 

 19963 

 19964 

 19965 

 19966 

 19967 

 19968 

 19969 

21 19949 

 20024 

 20051 

 20052 

 20054 

22 20139 

24 20039 

 20077 

25 19949 

 19961 

 19985 

 20027 

 20039 

 20043 

 20044 

 20045 

 20051 

 20052 

 20054 

 20077 

 20119 

28 20043 

 20044 

 20045 

 20051 

 20052 

 20054 

 20138 

29 19947 

 19948 

 20080 

 20095 

 20098 

 20106 

 20152 

30 19847 

 19865 

 19985 

 19993 

 19994 

 19995 

 19996 

 19997 

 20003 

 20005 

 20007 

 20010 

 20019 

 20026 

 20038 

 20040 

 20046 

 20047 

 20048 

 20050 

 20080 

 20081 

 20095 

 20098 

 20105 

 20106 

 20110 

 20111 

 20114 

 20115 

 20116 

 20117 

 20118 

 20120 

 20122 

 20127 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ 
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(732) носител на правото на трговската марка 
(111) регистарски број 
(210) број на пријавата 
 

(732) (111) (210) 

"HEMOFARM" D.O.O Sabac MK/T/ 2012/500 20082 

"HEMOFARM" D.O.O Sabac MK/T/ 2012/501 20090 

Abbott Cardiovascular Systems Inc. MK/T/ 2011/1251 19956 

Abbott Cardiovascular Systems Inc. MK/T/ 2011/1257 19958 

Abbott Cardiovascular Systems Inc. MK/T/ 2011/1258 19959 

Abbott Cardiovascular Systems Inc. MK/T/ 2011/1259 19960 

Abbott Cardiovascular Systems Inc. MK/T/ 2011/1303 19970 

Abbott Diabetes Care Inc. MK/T/ 2011/1348 19992 

Abbott Medical Optics Inc. MK/T/ 2011/1180 19924 

Abraxis Bioscience, LLC MK/T/ 2012/541 20079 
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Arcor S.A.I.C. MK/T/ 2010/967 20110 

Arcor S.A.I.C. MK/T/ 2010/969 20150 

Arcor S.A.I.C. MK/T/ 2010/970 20111 

Astellas Deutschland GmbH MK/T/ 2011/1334 19988 

Astellas Deutschland GmbH MK/T/ 2011/1335 19989 

Avocent Huntsville Corp. MK/T/ 2011/361 20101 

Bajaj Auto Limited an Indian Company MK/T/ 2011/1256 19957 

Beats Electronics, LLC  MK/T/ 2011/1163 20032 

Beats Electronics, LLC  MK/T/ 2011/1164 20033 

Beats Electronics, LLC  MK/T/ 2011/1165 20034 

Beats Electronics, LLC  MK/T/ 2011/1166 20035 

Beats Electronics, LLC  MK/T/ 2011/1167 20036 

Beats Electronics, LLC  MK/T/ 2011/1218 20041 

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. MK/T/ 2011/1170 20037 

Berlitz Investment Corporation MK/T/ 2012/593 20124 

Berlitz Investment Corporation MK/T/ 2012/595 20123 

Biogen Idec MA Inc., a corporation organized under the laws of 
Massachusetts 

MK/T/ 2011/1306 19972 

Biogen Idec MA Inc., a corporation organized under the laws of 
Massachusetts 

MK/T/ 2011/1307 19973 

Biogen Idec MA Inc., a corporation organized under the laws of 
Massachusetts 

MK/T/ 2011/1308 19974 

Biogen Idec MA Inc., a corporation organized under the laws of 
Massachusetts 

MK/T/ 2011/1309 19975 

Biogen Idec MA Inc., a corporation organized under the laws of 
Massachusetts 

MK/T/ 2011/1310 19976 

Biogen Idec MA Inc., a corporation organized under the laws of 
Massachusetts 

MK/T/ 2011/1311 19977 

Biogen Idec MA Inc., a corporation organized under the laws of 
Massachusetts 

MK/T/ 2011/1312 19979 

Biogen Idec MA Inc., a corporation organized under the laws of 
Massachusetts 

MK/T/ 2011/1313 19980 

Biogen Idec MA Inc., a corporation organized under the laws of 
Massachusetts 

MK/T/ 2011/1314 19981 

Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, S.A. de C.V. MK/T/ 2011/1116 19858 

Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, S.A. de C.V. MK/T/ 2011/1117 19859 

Domino's IP Holder LLC (Delaware limited liability company) MK/T/ 2011/1359 20003 

Domino's IP Holder LLC (Delaware limited liability company) MK/T/ 2011/1360 20005 

DP BEVERAGES LIMITED MK/T/ 2011/1379 20010 

E. I. du Pont de Nemours and Company MK/T/ 2012/494 20139 

FremantleMedia Limited and Simco Limited MK/T/ 2012/563 20144 

Fresenius Biotech GmbH MK/T/ 2011/1268 19962 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and 
existing under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2011/21 20103 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and 
existing under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2011/1174 19870 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and 
existing under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2011/1217 19951 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and 
existing under the laws of the State of Delaware, 

MK/T/ 2009/1077 20015 
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Georgia-Pacific Consumer Products LP MK/T/ 2011/1113 20024 

Georgia-Pacific Consumer Products LP MK/T/ 2011/1114 20025 

Giga-Byte Technology Co., Ltd. MK/T/ 2010/934 20109 

GLAXO GROUP LIMITED MK/T/ 2011/1337 19990 

GLAXO GROUP LIMITED MK/T/ 2011/1338 19991 

GlaxoSmith Kline LLC, MK/T/ 2012/496 20136 

GlaxoSmithKline LLC MK/T/ 2011/1171 19867 

GlaxoSmithKline LLC MK/T/ 2011/1172 19868 

GlaxoSmithKline LLC MK/T/ 2011/1173 19869 

Grinnell LLC MK/T/ 2012/570 20089 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2011/1140 19864 

HH & UTI Switzerland LLC MK/T/ 2011/1183 19925 

INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory MK/T/ 2011/1127 20028 

INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory MK/T/ 2011/1129 20029 

Intel Corporation, MK/T/ 2011/371 20104 

JAKKS Pacific, Inc. MK/T/ 2012/598 20138 

JOHNSON & JOHNSON (a corporation organized and existing under 
the laws of the State of New Jеrsey) 

MK/T/ 2012/599 20083 

JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY, a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Michigan 

MK/T/ 2011/1317 19984 

JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY, a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Michigan 

MK/T/ 2011/1329 19986 

JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY, a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Michigan 

MK/T/ 2011/1330 19987 

KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CО., LTD. A CORPORATION DULY 
ORGANIZED UNDER THE LAWS OF JAPAN 

MK/T/ 2011/376 20102 

KURARAY CO., LTD. MK/T/ 2011/1112 19943 

Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG MK/T/ 2012/567 20122 

Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG MK/T/ 2012/568 20120 

Mars, Incorporated MK/T/ 2011/373 20098 

McDonald's Corporation MK/T/ 2011/1213 19950 

MN PHARMACEUTICALS MK/T/ 2011/1160 20031 

Nanyang Brothers Tobacco Company Limited MK/T/ 2011/1191 19928 

Nanyang Brothers Tobacco Company Limited MK/T/ 2011/1192 19929 

Nanyang Brothers Tobacco Company Limited MK/T/ 2011/1193 19930 

Nanyang Brothers Tobacco Company Limited MK/T/ 2011/1194 19931 

New Wave GroupLicensing SA MK/T/ 2011/1125 20027 

NIKON CORPORATION MK/T/ 2011/1211 19949 

Nine West Development Corporation MK/T/ 2011/1355 19998 

NOVARTIS AG MK/T/ 2012/566 20088 

NOVARTIS AG MK/T/ 2012/590 20087 

NTP "BIBITA" MK/T/ 2011/1065 20162 

NTP "BIBITA" MK/T/ 2011/1066 20163 

PepsiCo, Inc. MK/T/ 2012/529 20080 

Reckitt Benckiser (Switzerland) AG MK/T/ 2010/932 20096 

Russell Brands, LLC MK/T/ 2011/1319 20043 
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Russell Brands, LLC MK/T/ 2011/1320 20044 

Russell Brands, LLC MK/T/ 2011/1321 20045 

S. C. Johnson & Son, Inc. MK/T/ 2011/1196 19932 

SAYBOLT PAN ADRIATIKA d.o.o. MK/T/ 2011/1226 20042 

Shanghai Feixun Communication Co., Ltd. MK/T/ 2012/572 20140 

Shanghai Feixun Communication Co., Ltd. MK/T/ 2012/573 20141 

Shanghai Feixun Communication Co., Ltd. MK/T/ 2012/574 20142 

Societe des Produits NESTLE S.A.  MK/T/ 2011/280 20106 

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company MK/T/ 2011/370 20105 

Supreme Protein, Inc. MK/T/ 2011/1088 20020 

Tetra Laval Holdings & Finance S.A. MK/T/ 2012/525 20137 

The Coca-Cola Company MK/T/ 2011/1362 20049 

The Coca-Cola Company MK/T/ 2011/1387 20051 

The Coca-Cola Company MK/T/ 2011/1389 20052 

The Coca-Cola Company MK/T/ 2011/1390 20053 

The Coca-Cola Company MK/T/ 2011/1391 20054 

The Coca-Cola Company, One Coca-Cola PLaza MK/T/ 2006/781 20152 

THE GILLETTE COMPANY MK/T/ 2011/1110 19856 

UNI-CHARM CORPORATION (Japanese corporation) MK/T/ 2012/545 20121 

Universal City Studios LLC, a Delaware limited liability company MK/T/ 2011/1357 20000 

Universal City Studios LLC, a Delaware limited liability company MK/T/ 2011/1358 20002 

Viacom International Inc., a corporation organized and existing under 
the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2011/1111 20023 

Wm. WRIGLEY Jr. Company MK/T/ 2012/526 20081 

Агенција за деловно посредување и застапување на авторски 
права ВЕДА ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2012/531 20146 

Агенција за информациски инженеринг, консалтинг и маркетинг 
ТРАЈКОВСКИИ ПАРТНЕРИ, Љубомир ДООЕЛ  

MK/T/ 2011/1316 19983 

Акционерско друштво за производство, трговија увоз извоз НЕВА 
во Република Турција Подружница НЕВА ГРАДБА во Р.М. 

MK/T/ 2012/581 20125 

Алфа Банка АД Скопје MK/T/ 2011/1054 20161 

Алфа Банка АД Скопје MK/T/ 2011/1098 19853 

Алфа Банка АД Скопје MK/T/ 2011/1228 19953 

Алфа Банка АД Скопје MK/T/ 2011/1229 19954 

АРТИФЕКС ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/1106 20021 

Ационерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ 
МАКЕДОНИЈА  -  Скопје  

MK/T/ 2011/1132 19861 

Бањански Сашо and Биљана Дончевска Витошевиќ MK/T/ 2011/1208 19946 

Беџет Муслија MK/T/ 2011/329 20149 

БИРО ПРОЕКТ ДОО СКОПЈЕ MK/T/ 2011/960 20018 

Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско MK/T/ 2011/485 20126 

Владимир Лазаревик MK/T/ 2011/939 19855 

ВОДЕНИЦА ОНЕ Т.П. MK/T/ 2009/1082 20159 

ВОДЕНИЦА ОНЕ Т.П. MK/T/ 2009/1083 20160 

Груевски Борче and Анастасовски Игорче MK/T/ 2012/543 20113 

ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ MK/T/ 2011/1209 19947 
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ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ MK/T/ 2011/1210 19948 

Драган Живковиќ MK/T/ 2012/550 20112 

Драган Живковиќ MK/T/ 2012/551 20145 

Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало 
„РИО" ДООЕЛ  увоз-извоз 

MK/T/ 2012/562 20143 

Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија 
МЕГА СОЛАР ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2011/1315 19982 

Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС 
ДОО Скопје 

MK/T/ 2012/532 20147 

Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС 
ДОО Скопје 

MK/T/ 2012/533 20148 

Друштво за производство и трговија ЕВРОАСИЈА ТЕХНИКА 
Ајдован и др.експорт-импорт ДОО Скопје 

MK/T/ 2009/41 20151 

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

MK/T/ 2008/1327 20158 

Друштво за производство трговија и услуги ДОМИНУС ГРУП 
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 

MK/T/ 2011/1262 19961 

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

MK/T/ 2011/1340 20046 

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

MK/T/ 2011/1341 20047 

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

MK/T/ 2011/1342 20048 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2011/979 20019 

Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД 
Скопје 

MK/T/ 2009/1043 20075 

Друштво за производство, услужни работи и трговија на големо и 
мало ЕГЗАКТА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2011/833 20078 

Друштво за трговија и услуги СИКЕР СОЛУШН ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје 

MK/T/ 2011/1021 19854 

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО MK/T/ 2012/583 20132 

Друштво за туризам, трговија и услуги АРТ ОФ ТРАВЕЛ ДОО 
Скопје 

MK/T/ 2011/1305 19971 

Друштво за угостителски услуги ПЕЛИСТЕР СКОПЈЕ ДОО Скопје MK/T/ 2010/1083 20099 

ДТУ Овернет ДМД ДОО - Скопје MK/T/ 2011/1221 19952 

ДУТ ОЛД ГРИПС ПАБ ДОО, Скопје MK/T/ 2010/1425 20155 

ДУТ ОЛД ГРИПС ПАБ ДОО, Скопје MK/T/ 2010/1426 20156 

ДУТ ОЛД ГРИПС ПАБ ДОО, Скопје MK/T/ 2010/1428 20153 

ДУТ ОЛД ГРИПС ПАБ ДОО, Скопје MK/T/ 2010/1429 20154 

Здравко Сарамандов MK/T/ 2011/1322 19985 

Здружение на граѓани Локомотива - центар за нови иницијативи 
во уметноста и културата - Скопје 

MK/T/ 2008/1573 20108 

Змејковски Борис MK/T/ 2011/1136 19862 

Змејковски Борис MK/T/ 2011/1137 19863 

Зоран Богатиновски MK/T/ 2012/734 20100 

Зоран Богатиновски MK/T/ 2012/796 20094 

Зоран Богатиновски MK/T/ 2012/797 20093 

Зоран Богатиновски MK/T/ 2012/798 20092 

Зоран Богатиновски MK/T/ 2012/799 20084 

Зоран Богатиновски MK/T/ 2012/807 20091 



 

Трговски марки   211 | С т р а н а  
 

Гласник 20/4, август 2013, Скопје 

Зоран Богатиновски MK/T/ 2012/808 20085 

Зоран Богатиновски MK/T/ 2012/896 20086 

ИНВЕСТ А ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/ 2011/959 20017 

ИНТЕР КОЗМЕТИК ЛТД MK/T/ 2011/1108 20022 

ИНТЕР-КАФЕ ДОО експорт-импорт Гостивар MK/T/ 2011/1369 20007 

Капитал Медиа Гроуп ДОО Скопје MK/T/ 2011/1131 20030 

Кочишки Логин and Сладиновски Сашо MK/T/ 2011/136 20107 

Линк Медиа Плус Дооел MK/T/ 2011/147 20077 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/ 2011/1123 20026 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/ 2011/1176 20038 

Макпрогрес ДОО MK/T/ 2011/1212 20040 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/ 2011/1383 20050 

Макпрогрес ДОО MK/T/ 2012/542 20095 

МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  MK/T/ 2011/1269 19963 

МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  MK/T/ 2011/1270 19964 

МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  MK/T/ 2011/1273 19965 

МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  MK/T/ 2011/1274 19966 

МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  MK/T/ 2011/1279 19967 

МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  MK/T/ 2011/1299 19968 

МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  MK/T/ 2011/1300 19969 

МОНТ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/1184 20039 

МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје MK/T/ 2011/729 20131 

МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје MK/T/ 2011/730 20130 

МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје MK/T/ 2011/731 20129 

МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје MK/T/ 2011/732 20128 

МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје MK/T/ 2011/733 20127 

П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје MK/T/ 2011/1158 19865 

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп MK/T/ 2011/1082 19847 

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп MK/T/ 2011/1350 19993 

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп MK/T/ 2011/1351 19994 

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп MK/T/ 2011/1352 19995 

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп MK/T/ 2011/1353 19996 

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп MK/T/ 2011/1354 19997 

Скопски Саем ДОО Скопје and НАВИГАТОРС ДООЕЛ  Скопје MK/T/ 2011/1169 19866 

Трговско друштво за вработување инвалидни лица, производство 
и трговија СУПЕР ГРУП ДОО Скопје 

MK/T/ 2012/510 20114 

Трговско друштво за производство промет и услуги ЗП-ИМПЕКС 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2012/585 20119 

Трговско друштво за производство, услуги и промет АССЕКО СЕЕ 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2011/1027 20133 

Трговско друштво за производство, услуги и промет АССЕКО СЕЕ 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2011/1028 20134 

Трговско друштво за производство, услуги и промет АССЕКО СЕЕ 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2011/1029 20135 

Трговско друштво ТЕРА КОМУНИКЕЈШНС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/1189 19926 

Трговско друштво ТЕРА КОМУНИКЕЈШНС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/1190 19927 
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ТТК БАНКА АД Скопје MK/T/ 2008/1741 20097 

УАН ВЕЈ Здружение на граѓани за ентертеинмант и ивент 
продукција Скопје 

MK/T/ 2010/1427 20157 

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - 
Скопје 

MK/T/ 2011/1083 19848 

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - 
Скопје 

MK/T/ 2011/1084 19849 

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - 
Скопје 

MK/T/ 2011/1085 19850 

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - 
СКОПЈЕ 

MK/T/ 2011/1086 19851 

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - 
СКОПЈЕ 

MK/T/ 2011/1087 19852 

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - 
СКОПЈЕ 

MK/T/ 2011/1119 19860 

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - 
Скопје 

MK/T/ 2011/894 19762 

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - 
Скопје 

MK/T/ 2011/898 19765 

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД- 
Скопје 

MK/T/ 2011/952 19846 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - 
Скопје 

MK/T/ 2011/1356 19999 

ФИТОФАРМ MK/T/ 2011/1201 19944 

ФИТОФАРМ MK/T/ 2011/1202 19945 

Фондација Метаморфозис MK/T/ 2011/1243 19955 

ЦЕРМАТ ДОО MK/T/ 2012/554 20117 

ЦЕРМАТ ДОО MK/T/ 2012/555 20115 

ЦЕРМАТ ДОО MK/T/ 2012/556 20116 

ЦЕРМАТ ДОО MK/T/ 2012/557 20118 

 

 

ПРОМЕНИ 
 

(111) 3869 

(732) British-American Tobacco (Germany) 

GmbH 

Alsterufer 4, D-20354 Hamburg , DE 

 

(111) 3425 

(732) BAR'S PRODUCTS INTERNATIONAL, LTD 

912 Cayo Grande Court Thousand Oaks 

California 91320, US 

 

(111) 3426 

(732) BAR'S PRODUCTS INTERNATIONAL, LTD 

912 Cayo Grande Court Thousand Oaks 

California 91320, US 

 

(111) 1632 

(732) I.W.S. Nominee Company Limited 

Valley Drive, Ilkley, West Yorkshire LS29 8PB, 

GB 

 

(111) 1236 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 4297 

(732) Merkur Spielothek GmbH & Co., KG 

Merkur-Allee 1-15 32339 Espelkamp, DE 

 

(111) 3236 
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(732) Abbott Medical Optics Inc. 

1700 East St. Andrew Place, Santa Ana, 

California 92705-4933, US 

 

 

(111) 2491 

(732) THE TIMBERLAND COMPANY 

200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 

03885, US 

 

(111) 6248 

(732) Virgin Enterprises Limited 

The School House, 50 Brook Green London 

W67RR, GB 

 

(111) 4595 

(732) BSN medical Limited 

Willerby, Hull, East Yorkshire HU10 6FE, GB 

 

(111) 5919 

(732) NORGREN, INC., 

5400 South Delaware, Littleton,  Colorado 

80120-1663, US 

 

(111) 7143 

(732) D&M Holdings Inc. 

3-1 Nisshincho Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, 

Kanagawa, JP 

 

(111) 9010 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, 

US 

 

(111) 11546 

(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) 11543 

(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) 11734 

(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) 12015 

(732) Bunge Finland Oy 

(Business Identity Code 2266319-8) PL 400 

21201 RAISIO, FI 

 

(111) 12015 

(732) Bunge Finland Oy 

(Business Identity Code 2266319-8) PL 400 

21201 RAISIO, FI 

 

(111) 12383 

(732) ELKKA S.A. 

Vrisera, Gjirokaster, AL 

 

(111) 12146 

(732) YANMAR CO., LTD., A corporation duly 

organized and existing under the laws of Japan 

1-9, Tsurunocho, Kita-ku, Osaka, JP 

 

 

 

ПРЕНОС 
 

(111) 1232 

(732) MSD CONSUMER CARE, INC. 

3030 Jackson Avenue, Memphis, Tennessee 

38151, US 
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(111) 3207 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 

08558, US 

 

(111) 4595 

(732) BSN medical Limited 

Willerby, Hull, East Yorkshire HU10 6FE, GB 

 

(111) 2896 

(732) Kraft Foods Group Brands LLC. 

Three lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093, US 

 

(111) 2897 

(732) Kraft Foods Group Brands LLC. 

Three lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093, US 

 

(111) 2900 

(732) Kraft Foods Group Brands LLC. 

Three lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093, US 

 

(111) 2906 

(732) Post Foods, LLC 

800 market Street, St. Louis, Missouri 63101, US 

 

(111) 2906 

(732) Post Foods, LLC 

800 market Street, St. Louis, Missouri 63101, US 

 

(111) 6947 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 

08558, US 

 

(111) 12414 

(732) Glaxo Group Limited, a British company 

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 

Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB 

 

(111) 12015 

(732) Bunge Finland Oy 

(Business Identity Code 2266319-8) PL 400 

21201 RAISIO, FI 

 

(111) 17351 

(732) Aramex International LLC 

Business Central Towers, A2302, Dubai Media 

City (TECOM), Shiekh Zayed Road, PO Box 

95946, AE 

 

 

 

 

СПОЈУВАЊЕ 
 

(111) 2554 

(732) Conopco, Inc., a New York corporation 

700 Sylvan Avenue, Englewood Cliff, New 

Jersey, US 

 

(111) 2824 

(732) Droga Kolinska, zivilska industrija d.d. 

Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI 

 

(111) 4557 

(732) Diamond Foods, Inc. 

1050 South Diamond Street Stockton, CA, US 

 

 

 

 

ПРОДОЛЖУВАЊА 
        (111)           (186) 

446     31/01/2022 
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542     20/07/2018 

543     25/05/2019 

544     01/06/2019 

3869     20/04/2019 

913     01/07/2021 

915     10/08/2021 

916     25/08/2021 

917     25/08/2021 

918     25/08/2021 

919     25/08/2021 

920     25/08/2021 

921     25/08/2021 

922     25/08/2021 

923     25/08/2021 

924     25/08/2021 

925     25/08/2021 

926     25/08/2021 

927     25/08/2021 

928     25/08/2021 

929     25/08/2021 

931     05/10/2021 

932     05/10/2021 

933     05/10/2021 

934     05/10/2021 

935     05/10/2021 

960     28/01/2021 

948     28/06/2021 

964     15/05/2021 

965     15/05/2021 

968     30/10/2021 

1885     05/06/2021 

348     08/08/2021 

1505     27/02/2021 

1506     27/02/2021 

4901     24/10/2020 

3425     12/06/2020 

3426     12/06/2020 

4132     07/12/2020 

1228     01/03/2019 
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1236     31/01/2017 

4297     27/06/2019 

2491     28/06/2019 

4367     20/04/2019 

4397     05/11/2021 

3171     15/12/2019 

1860     24/11/2019 

2170     08/03/2020 

5919     17/12/2020 

2896     31/08/2020 

2913     20/12/2019 

8564     04/06/2018 

8127     12/06/2018 

8582     12/11/2018 

10067     03/02/2020 

10066     03/02/2020 

10064     03/02/2020 

9677     18/05/2020 

10236     15/12/2020 

10237     15/12/2020 

10370     16/02/2021 

13448     20/02/2021 

11056     07/06/2021 

11057     07/06/2021 

14536     11/06/2021 

10880     10/10/2021 

10894     10/10/2021 

11091     02/11/2021 

 
 

 

 


