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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 (WIPO стандард СТ.9). За 

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

(11) Регистарски број на документот 

(13) Вид на документот: 

А-патент А1-патент со доказ 

А2-дополнителен патент 

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент 

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања 

(21) Број на пријавата 

(22) Датум на поднесувањето 

(23) Дата на изложбено или саемско првенство 

(30) Право на првенство: датум држава број 

(45) Дата на објавување 

(45) Објава на првичните патентни барања 

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

(54) Назив на пронајдокот 

(56) Цитирани документи 

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

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

(61) Број на основната пријава 

(62) Број на првобитната пријава 

(72) Пронајдувач (и) 

(73) Носител на правото на патентот 

(74) Застапник 

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

пријавата) 

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

број - WO) 

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

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

билтен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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(51)  B 21B 00/00  

(11)  4922   (13) А 

(21)  2012/282   (22) 10/08/2012 

(45) 31/08/2013 

(30)  П 20120282  10/08/2012  MK 

(73)  Илија Јосифовски 

ул."Никола Русински" број 4/1-29, Скопје, MK 

(72)  

(54)  "НАДГРАДБА СО ХАРДВЕРСКА 

ИНОВАЦИЈА НА ЕМУЛЗИОНИТЕ 

ПОТСИСТЕМИ ОД ТАНДЕМ 

ЛАДНОВАЛАЧКИТЕ СИСТЕМИ, ОВОЗМОЖУВА 

КВАНТИТЕТ НА ПРИДОБИВКИ СО 

СООДВЕТНИ ФИНАНСИСКИ ЗАШТЕДИ". 

(57)  Мојот инвентивен труд: НАДГРАДБА СО 

ХАРДВЕРСКА ИНОВАЦИЈА НА ЕМУЛЗИОНИТЕ 

ПОДСИСТЕМИ ОД ТАНДЕМ ЛАДНОВАЛАЧКИТЕ 

СИСТЕМИ, ОВОЗМОЖУВА КВАНТИТЕТ НА 

ПРИДОБИВКИ СО СООДВЕТНИ ФИНАНСИСКИ 

ЗАШТЕДИ е вграден во танковите: I и II (точка 

3.1 од Сл. 1) за работна емулција на 

емулзиониот подсистем, пред 15 години и дава 

резултати во континуитет. 

Честите поплаки од вработените на тандемот 

петтостан и емулзиотниот подсистем и од 

одржувачките служби, дека се шири непријатен 

мирис во текот на работењето, од една страна, 

карактеристиките на маслото за валање и 

работната емулзија и проектните решенија при 

изградба на емулзиониот подсистем, за 

барбурација на работната емулзија од друга 

страна, опишани во точките 1 и 2 како 

подзаглавие од Решение на техничкиот 

проблем, беа основи за решение на проблемот. 

Преку систем на цевки се внасува: 

континуирано, контролирано, доволно, 

компримиран воздух во работната емулзија во 

танковите I и II (точка 3.1 и 3.2 од Сл. 1). 
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(51)  C 0800 00/00  

(11)  4923   (13) А 

(21)  2013/150   (22) 24/04/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  П 20130150  24/04/2013  MK 

(73)  Илиев Зоран 

ул.Луј Пастер бр.3А  Скопје, MK 

(74)  Дарко Јанкуловски, адвокат  

бул. Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје 

(54)  ОЛЕСНЕТ ВЕШТАЧКИ ГРАНИТ-РОЏЕР 

(57)  Пронајдокот ОЛЕСНЕТ ВЕШТАЧКИ ГРАНИТ 

- РОЏЕР  е составен од: огноотпорна негорива 

полиестерска смола, олеснет (експандиран) 

камен PERLIT, олеснувач  EXSPANCE  DE  

MICROSPHERES, катализатор и зацврстувач кој 

хемиски врзани го даваат финалниот производ. 

Овој пронајдок е употреблив во градежништвото 

како материјал за изработка на елементи за 

украсување на фасади, но со многу поголема 

јакост и можност за естетика од досега познатите 

материјали. 

Пронајдокот  е применлив за потребите на 

изработка на барок фасади на постоечки објекти, 

каде не е дозволена тежина поради постоечката 

статика,  а е потрбен постигнатиот квалитет на 

патентот: водоотпорност, негоривост, 

специфицна тежина (олеснетост) и цврстина. 

Може да се примени и во изработката на делови 

од ентериер и било какви предмети кои ги бараат 

неговите карактеристики. 

 

 
ПРЕГЛЕДИ 

 
ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 

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

(51) (51)основен (11) (13) 

8B21B00/00 8B21B00/00 4922 A 

8C080000/00 8C080000/00 4923 A 

 
 
 
 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ  
НА ПАТЕНТИ 

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

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

B 21B 00/00 Илија Јосифовски 4922 A 

C 0800 00/00 Илиев Зоран 4923 A 
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(51)  A 21D 2/14, 10/00, 2/18, 2/36  

(11)  4916   (13) Т1 

(21)  2013/125   (22) 08/04/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  08172799  23/12/2008  EP 

(96)  16/12/2009 EP09797021.4 

(97)  20/02/2013 EP2381790 

(73)  BASF SE 

67056 Ludwigshafen, DE 

(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)  DIENER, Ralf; SCHNEIDER, Jurgen; SEITER, 

Herbert; SCHAFER, Manfred and SCHMID, Walter 

(54)  МЕШАНИ КРИСТАЛИ, МЕТОД ЗА НИВНА 

ИЗРАБОТКА И НИВНА ПРИМЕНА ВО 

ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ 

(57)  1  Мешани кристали кои што содржат 

 

a) агенс за вриење  

б) 0.1 до 5000 ppm по тежина помошно средство 

за кристализација, врз основа на вкупната 

количина на агенсот за вриење, во форма на 

најмалку еден полимер, 

при што кога хидрофилни деривати на 

целулозата се користат како помошно средство 

за кристализација, чија количина е намалена на 

помалку од 100 ppm по тежина, врз основа на 

вкупната количина на агенсот за вриење.  

има уште 13 патентни барања. 

 

 

 

(51)  E 06B 7/28, A 47H 27/00  

(11)  4921   (13) Т1 

(21)  2013/341   (22) 26/08/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  102009039041  28/08/2009  DE; 

102009052532  11/11/2009  DE and 202009015261 

U  28/08/2009  DE 

(96)  27/08/2010 EP10008916.8 

(97)  05/06/2013 EP2299045 

(73)  Stoll, Matthias 

88250 Weingarten, DE 

(74)  Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  Stoll, Matthias 

(54)  СИСТЕМ ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ 

(57)  1  Прозорски елемент (3) со систем за 

прицврстување(1) за прицврстување на некој 

предмет(2; 2a, 2b, 2c) на прозорскиот елемент 

(3),  

- при што прозорскиот елемент (3) опфаќа 

рамка на прозорот (4), рамки на крилјата (5) и 

надворешен прозорски симс (6), 

-  при што системот за прицврстување (1) 

опфаќа најмалку едно средство за држење (12), 

- при што средството за држење (12) може 

да се поврзе со прозорскиот елемент (3) и 

повторно да се одвои, 
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- при што елементот за држење (12) 

опфаќа прво средство за прицврстување (13), 

второ средство за прицврстување (14) и 

средство за поврзување (15), 

- при што средството за поврзување (15) 

го носи првото средство за прицврстување (13) 

на еден крај (15a), а на друг крај (15b) второто 

средство за прицврстување (14), 

- при што предметот што треба да се 

прицврсти (2; 2a, 2b, 2c) може да се прицврсти 

на некоја компонента од средството за 

прицврстување (12), 

- при што првото средство за 

прицврстување (13) може да се прицврсти на 

рамката на прозорот (4), 

- при што второто средство за 

прицврстување (14) може да се прицврсти на 

надворешен прозорски симс (6), а се одликува 

со тоа што  

- првото и второто средство за 

прицврстување (13, 14) обликувани како парови 

(17, 18), при што првиот пар закачува стега (8) 

од прозорската рамка (4), а вториот пар еден 

окапен раб (9) од надворешниот прозорски симс 

(6).  

има уште 9 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  A 61F 13/15, 13/49, 13/514, B 29B 15/12, B 

29D 28/00  

(11)  4924   (13) Т1 

(21)  2013/366   (22) 12/09/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)   

(96)  13/08/2010 EP10754574.1 

(97)  10/07/2013 EP2467250 

(73)  OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. 

Via Kennedy 10, 40069 Zola Predosa(BO), IT 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  FERRAIOLO, Francesco 

(54)  СТРУКТУРА ЗА ПРЕКРИВАЊЕ НА ТЛОТО 

И ПОСТРОЈКА И МЕТОДА ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА НАВЕДЕНАТА 

СТРУКТУРА 

(57)  1  Производна постројка за структура за 

прекривање на тлото (6), наведената постројка 

вклучува: 
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- влезна зона на постројката и излезна зона на 

постројката за елемент за зајакнување од типот 

на мрежа (10), 

- средства за придвижување (4) дизајнирани при 

работа да го движат елементот за зајакнување 

од типот на мрежа (10), по должината на 

предвидена патека од влезната зона до 

излезната зона, 

- средства за снабдување (11) за снабдување на 

пластичниот материјал во форма на нишки (7) во 

течна состојба до елементот за зајакнување од 

типот на мрежа (10), 

- разладни средства (2, 3) за ладење, во работа, 

на пластичниот материјал во форма на нишки (7) 

и со тоа да се формира испреплетена пластична 

структура на елементот за зајакнување од типот 

на мрежа (10), 

назначена со тоа, што влезната зона и 

излезната зона се распоредени една наспроти 

друга по должината на предвидената патека во 

однос на средствата за снабдување (11).  

има уште 8 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 243/20, A 61K 31/5513, A 61P 37/02

  

(11)  4911   (13) Т1 

(21)  2013/373   (22) 17/09/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  20050709667P  19/08/2005  US 

(96)  17/08/2006 EP06836105.4 

(97)  10/07/2013 EP1928845 

(73)  Array Biopharma, Inc. 

3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  DOHERTY, George, A. and JONES, Zachary 

(54)  АМИНОДИАЗЕПИНИ КАКО МОДУЛАТОРИ 

НА РЕЦЕПТОРИ СЛИЧНИ НА TOLL 

(57)  1  Соединение со формулата  

  

и солвати, таутомери и негови фармацевтски 

прифатлив соли, кадешто: 

 

Z е H, C1-C12 алкил, C2-C10 алкенил, C2-C12 

алкинил, C1-C12 хетероалкил кадешто барем 

еден од јаглеродните атоми е заменет со 

хетероатом избран од N, O или S, C3-C12 

циклоалкил, 3 до 8 член хетероциклоалкил 

кадешто барем еден прстенест атом е 

хетероатом избран од N, O или S, фенил, 5 до 7 

член хетероарил кадешто барем еден и се до 

четири прстенести атоми се хетероатом избран 

од N, O или S, OR6 или NR6R7, кадешто 

споменатиот алкил, алкенил, алкинил, 

хетероалкил, циклоалкил, хетероциклоалкил, 

фенил и хетероарил се опционално 

супституирани со една или повеќе групи 

независно избран од C1-C12 алкил, C2-C10 

алкенил, C2-C12 алкинил, F, Cl, Br, I, CN, OR6, 

NR6R7, C(=O)R6, C(=O)OR6, OC(=O)R6, 

C(=O)NR6R7, (C1-C6 алкил)амино, CH3OCH2O-, 

R6OC(=O)CH=CH2-, NR6SO2R7, SR6 и SO2R6; 

R1, R2, R3 и R4 се независно избрани од H, C1-

C12 алкил, C2-C10 алкенил, C2-C12 алкинил, 
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C1-C12 хетероалкил кадешто барем еден 

јаглеродните атоми е заменет со хетероатом 

избран од N, O или S, 

C3-C12 циклоалкил, C3-C10 циклоалкенил, 3 до 

8 член хетероциклоалкил кадешто барем еден 

атом од прстенот е хетероатом избран од N, O 

или S, фенил и 5 до 7 член хетероарил кадешто 

барем еден до четири атоми од прстенот се 

хетероатоми избран од N, O или S, кадешто 

споменатиот алкил, алкенил, алкинил, 

хетероалкил, циклоалкил, циклоалкенил, 

хетероциклоалкил, фенил, и хетероарил се 

опционално супституирани со една или повеќе 

групи независно избрани од C1-C12 алкил, C2-

C10 алкенил, C2-C12 алкинил, F, Cl, Br, I, CN, 

OR6, NR6R7, C(=O)R6, C(=O)OR6, OC(=O)R6, 

C(=O)NR6R7, (C1-C6 алкил)амино, CH3OCH2O-, 

R6OC(=O)CH=CH2-, NR6SO2R7, SR6 и SO2R6, 

или R1 и R2 заедно со атомот кон којшто тие се 

сврзани формираат заситен или делумно 

незаситен C3-C12 карбоцикличен прстен, 

кадешто споменатиот карбоцикличен прстен е 

опционално суптституиран со една или повеќе 

групи независно избрани од C1-C12 алкил, C2-

C10 алкенил, C2-C12 алкинил, F, Cl, Br, I, CN, 

OR6, NR6R7, C(=O)R6, C(=O)OR6, OC(=O)R6, 

C(=O)NR6R7, (C1-C6 алкил)амино, CH3OCH2O-, 

R6OC (=O)CH=CH2-, NR6SO2R7, SR6 и SO2R6, 

или R3 и R4 заедно се оксо; 

секој R5 е независно избран од H, F, Cl, Br, I, 

OMe, CH3, CH2F, CHF2, CF3 и CF2CF3; 

R6 и R7 се независно избрани од H, C1-C12 

алкил, C2-C10 алкенил, C2-C12 алкинил, C1-C12 

хетероалкил 

кадешто барем еден од јаглеродните атоми е 

заменет со хетероатом избран од N, O или S, 

C3-C12 циклоалкил, C3-C10 циклоалкенил, 3 до 

8 член хетероциклоалкил кадешто барем еден 

атом од прстенот е хетероатом избран од N, O 

или S, фенил, и 5 до 7 член хетероaрил кадешто 

барем еден и се до четири прстенести атоми се 

хетероатом избран од N, O или S, кадешто 

споменатиот алкил, алкенил, алкинил, 

хетероалкил, циклоалкил, циклоалкенил, 

хетероциклоалкил, фенил, и хетероарил се 

опционално супституирани со една или повеќе 

групи независно избрани од C1-C12 алкил, C2-

C10 алкенил, C2-C12 алкинил, F, Cl, Br, I, CN, 

(C1-C6 алкил)амино и CH3OCH2O-; 

или R6 и R7 заедно со атомот кон којшто се 

сврзани формираат заситен или делумно 

незаситен 3 до 8 член хетероцикличен прстен 

кадешто барем еден атом од прстенот е 

хетероатом избран од N, O или S, кадешто 

споменатиот хетероцикличен прстен е 

опционално супституиран со една или повеќе 

групи независно избрани од C1-C12 алкил, C2-

C10 алкенил, C2-C12 алкинил, F, Cl, Br, I, CN, 

(C1-C6 алкил)амино, and CH3OCH2O-; и n е 0, 1, 

2, 3 или 4.  

има уште 20 патентни барања.

 

 

(51)  A 61K 9/19, 39/35, 47/10, 47/26  

(11)  4910   (13) Т1 

(21)  2013/377   (22) 19/09/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  20080021806  28/11/2008  GB 

(96)  27/11/2009 EP09760560.4 

(97)  31/07/2013 EP2373293 

(73)  Circassia Limited 

The Oxford Science Park  Oxford OX4 4GA, GB 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  HAFNER, Roderick, Peter and LAIDLER, Paul 

(54)  "СОСТАВ СО НАМАЛЕНА ДИМЕР 

ФОРМАЦИЈА" 

(57)  1  Употреба на техалоз и тиоглицерол во 

состав сушен со замрзнување што се состои од 

пептиди од SEQ ID NOS: 1 до 4 за спречување 

или намалување на димеризација на наведените 

пептиди во споменатиот состав.  

има уште 9 патентни барања. 
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(51)  E 02D 3/12, 27/34, 35/00  

(11)  4917   (13) Т1 

(21)  2013/383   (22) 24/09/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  20060005379  05/06/2006  FI 

(96)  04/06/2007 EP07730808.8 

(97)  24/07/2013 EP2024573 

(73)  Uretek Worldwide Oy 

Myllyhaantie 5  33960 Pirkkala, FI 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  LIEVONEN, Tuomas and H?KKINEN, Sami 

(54)  ПОСТАПКА И УРЕД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈИШТЕ И/ИЛИ ИЗДИГНУВАЊЕ НА 

ОБЈЕКТИ 

(57)  1  Постапка за згуснување,пополнување или 

замeнa на земја и/или издигнување на објекти, 

каде постапката опфаќа изработка на бушотина 

(6),поставување на инјекциона шипка (1) заедно 

со експанзионен елемент  (2) поврзан со неа во 

бушотина  (6),инјектување на супстанца во 

експанзионен елемент  (2), к а р а к т е р и с т и ч 

е н  п о  т о а ,  што за инјектување се употребува 

супстанца која експандира  како последица на 

хемијсka реакција така да силата која го притиска 

експанзиониот елемент  (2) накај земјата 

генерира првенствено со хемијска реакција.  

има уште 24 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 241/18, 241/38, 401/04, 403/04, 405/04

  

(11)  4919   (13) Т1 

(21)  2013/407   (22) 09/10/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  0008165  29/04/2008  EP 

(96)  31/03/2009 EP09737783.2 

(97)  31/07/2013 EP2268624 

(73)  Merck Patent GmbH 

Frankfurter Strasse 250  64293 Darmstadt, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  KERGOAT, Micheline; CHARON, Christine; 

BOTTON, Gerard; VALEUR, Eric and ELBAWAB, 

Samer 

(54)  АРИЛПИРАЗИНОН ДЕРИВАТИ 

СТИМУЛАТОРИ НА СЕКРЕЦИЈА НА ИНСУЛИН, 

ПОСТАПКИ ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ И НИВНА 

УПОТРЕБА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ДИЈАБЕТЕС 

(57)  1  Соединение со општата формула (I) 
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кадешто: 

   

R1 е избрано од алкил, алкенил, алкинил, 

циклоалкил, циклоалкилалкил, 

хетероциклоалкил, алкоксиалкил, секој од овие 

групи може опционално да биде супституиран со 

еден или повеќе супституенти избрани од Y; 

R2 е избран од водород, алкил, циклоалкил; 

R3 е избран од водород, алкил, циклоалкил; 

A е избран од арил, хетероарил, арилалкил, 

кадешто алкил, арил и хетероарил групи може 

опционално да биде супституирано со еден или 

повеќе супституенти избрани од Y; 

Y е: хидрокси, тио, халоген, цијано, 

трифлуорометокси, трифлуорометил, карбокси, 

карбоксиметил, карбоксиетил, 

алкил, алкокси, алкиламино, арил, 

арилсулфонилалкил, арилокси, арилалкокси, 

амино, NR5R6, азидо, нитро, гванидино, 

амидино, фосфоно, оксо, карбамоил, 

алкилсулфонил, алкилсулфинил, алкилтио, SF5, 

две Y групи може да формираат метилендиокси; 

R5 и R6 се независно избрани од водород, 

алкил, арил, арилалкил, хетероарил, 

хетероарилалкил, кадешто алкил, арил и 

хетероарилгрупи може опционално да бидат 

супституирани со еден или повеќе супституенти 

избрани од Y, 

R5 и R6 заедно може да формираат хетероцикл; 

R2 и R3 може да формира круг којшто одговара 

на општата формула (II) 

 

кадешто: 

R1 и A се дефинирани како погоре; 

n = 3, 4, 5; 

R4 претставува еден или повеќе супституенти 

избрани од водород, алкил, алкокси, циклоалкил, 

арил, кадешто алкил, циклоалкил и арилгрупи 

може опционално да бидат супституирани со 

еден или повеќе супституенти, избрани од 

хидрокси, халоген, алкил, алкокси, 

трифлуорометокси, трифлуорометил, 

алкилсулфонил, NR7R8; R7 и R8 се независно 

избрани од водород, алкил, циклоалкил; 

 

исто како и негови рацемични форми, таутомери, 

енантиомери, диастереомери, епимери и 

полиморфи и нивни смеси, 

и негова фармацевтски прифатлива сол, 

со клаузула дека следните соединенија се 

исклучени: 

 

(i) 1-Метил-3-фенил-5,6,7,8-тетрахидро-1H-

квиноксалин-2-он 

 

 

(ii) 1-Метил-3-фенил-1,5,6,7,8,9-хексахидро-

циклохептапиразин-2-он 

 

(iii) 1-пент-4-енил-3-фенил-1H-пиразин-2-он 
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(iv) N-[2-(4-Метил-3-оксо-3,4-дихидро-пиразин-2-

ил)-фенил]-ацетамид 

 

        (v) 1-Метил-3-(2-метиламино-фенил)-1H-

пиразин-2-он 

 

(vi) 1,5,6-триметил-3-фенил-1H-пиразин-2-он 

 

(vii) 1-Метил-3-(5-метил-[1,2,4]оксадизаол-3-ил)-

1H-пиразин-2-он 

 

 

 

 

има уште 14 патентни барања. 

 

(51)  C 07D 249/10, A 61K 31/4196, A 61P 25/00

  

(11)  4918   (13) Т1 

(21)  2013/411   (22) 10/10/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  0382290  21/12/2009  EP and 0305239P  

17/02/2010  US 

(96)  15/12/2010 EP10798419.7 

(97)  18/09/2013 EP2516406 

(73)  Ely 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)  MONN, James, Allen; PRIETO, Lourdes; 

TABOADA MARTINEZ, Lorena; MONTERO 

SALGADO,Carlos and SHAW,Bruce William 

(54)  MGLU2 АГОНИСТИ 

(57)  1  Соедиение со формула  
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кадешто  

R
1
 е водород, R

2
 е водород и R

3 
е водород; 

R
1
 е водород, R

2
 е (2S)-2-аминопропаноил и R

3
 е 

водород; 

R
1 

е водород, R
2
 е (2S)-2-амино-4-

метилсулфанил-бутаноил и R
3
 е водород; 

R
1
 е водород, R

2
 е (2S)-2-амино-4-метил-

пентаноил и R
3
 е водород; R

1
 е водород, R

2
 е 2-

аминоацетил, и R
3
 е водород; 

R’ е бензил, R
2
 е водород и R

3
 е бензил; или 

R’ е (2-флуорофенил)метил, R
2
 е водород, и R

3
 е 

(2-флуорофенил)метил; 

или негова фармацевтски прифатлива сол или 

солват на солта. 

има уште 24 патентни барања. 

 

(51)  A 61K 31/4184, 31/454, 31/55, A 61P 9/10

  

(11)  4928   (13) Т1 

(21)  2013/412   (22) 10/10/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  0670204P  11/04/2005  US 

(96)  11/04/2006 EP 11189346.7 

(97)  10/07/2013 EP2420234 

(73)  Abbott Laboratories 

100 Abbott Park Road Abbott Park, Illinois 

60064-6008, 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)  Zhu, Guidong; Gong, Jianchun; Gandhi, 

Virajkumar, B.; Penning, Thomas, D. and Giranda, 

Vincent 

(54)  "1 H-БЕНЗИМИДАЗОЛ-4-КАРБОКСАМИДИ 

ЗАМЕНЕТИ СО КВАРТЕРНЕРЕН ЈАГЛЕРОД НА 

2-ПОЗИЦИЈА КАКО ПАРП ИНХИБИТОРИ ЗА 

УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕО НА РАК" 

 

(51)  C 07C 271/24, C 07D 215/22  

(11)  4927   (13) Т1 

(21)  2013/413   (22) 14/10/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  0397  16/03/2009  IT 

(96)  11/03/2010 EP10712320.0 

(97)  14/08/2013 EP2408739 

(73)  EOS Ethical Oncology Science S.p.a. in 

abbreviated form EOS S.p.A. 

Via Monte di Pieta 1/A, 20121 Milano, IT 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  SPINELLI, Silvano and LIVI, Valeria 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ 6-(7-((1-

АМИНОЦИКЛОПРОПИЛ)МЕТОКСИ)-6-

МЕТОКСИХИНОЛИН-4-ИЛОКСИ)-N-МЕТИЛ-1-

НАФТАМИД И НЕГОВИ СИНТЕТИЧКИ 

ПОЛУПРОИЗВОДИ 

(57)  1  Постапка за подготвување на 

соединението 6-(7-((1-

аминоциклопропил)метокси)-6-метоксихинолин-

4-илокси)-N-метил-1-нафтамид со формулата (I): 

 

 или негова фармацевтски прифатлива 

сол, што ги опфаќа следниве чекори: 

а) реакција на 1-амино-1-

хидроксиметилциклопропан заштитен на амино 

групата со формулата (VI): 
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каде што R и R’ земени заедно со атомот на азот 

на кој тие се поврзани претставуваат заштитена 

примарна амино група, со 4-хидрокси-3-

метоксиацетофенон со формулата (VII): 

 

во условите на Мицуноби реакцијата, за да 

дадат соединение со формулата (VIII): 

 

каде што R и R’ се како што е дефинирано горе; 

б) нитрација на соединение со формулата 

(VIII) за да даде соединение со формулата (IX): 

 

каде што R и R’ се како што е дефинирано горе; 

ц) реакција на соединение со формулата 

(IX) со соединение со формулата (XV): 

HC(OR1)2N(Me)2  (XV) 

каде што R1 е праволиниски или разгранет C1-C6 

алкил или C3-C6-циклоалкил, за да даде 

соединение со формулата (X): 

 

каде што R и R’ се дефинирани горе и линијата 

знaчи дека двојната врска од бета-

енаминокетон група може да биде во цис или 

транс конфигурација; 

д) редукција на нитро групата од соединение со 

формулата (X) и пропратна циклизација за да 

даде соединение со формулата (XI) што може да 

биде во рамнотежа со неговата таутомерна 

форма (XIa): 

 

 

каде што R и R’ се како што е дефинирано горе; 

e) конверзија на соединение со формулата (XI) 

или (XIa) во соединение со формулата (XII): 

 

каде што X е одбрано од Cl, Br или I и R и R’ се 

како што е дефинирано горе; 

ф) реакција на соединение со формулата (XII) со 

6-хидрокси-N-метил-1-нафтамид со формулата 

(XIII): 

 

за да даде соединение со формулата (XIV): 
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каде што R и R’ се како што е дефинирано горе; 

г) депротекција на заштитената примарна амино 

група на соединение со формулата (XIV) за да го 

даде соединението со формулата (I); 

х) дополнителна конверзија на соединението (I) 

во негова фармацевтски прифатлива сол преку 

познати методи. 

 

има уште 12 патентни барања. 

 

(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 9/00  

(11)  4925   (13) Т1 

(21)  2013/415   (22) 14/10/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  020720  30/01/2009  JP 

(96)  29/01/2010 EP10703532.1 

(97)  31/07/2013 EP2384327 

(73)  Takeda Pharmaceutical Comapny Limited 

1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 

Osaka 541-0045, JP 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  MAEKAWA, Tsuyoshi and IGAWA, Hideyuki 

(54)  СОЕДИНЕНИЕ СО СПОЕН ПРСТЕН И 

НЕГОВА УПОТРЕБА 

(57)  1  1. Соединение претставено со 

формулата (I): 

  

назначено со тоа, што: 

R1 е атом на водород, можно супституиран C1-6 

алкил, можно супституирана 3- до 10-члена 

неароматска циклична група или можно 

супституирана 5- или 6-члена ароматска 

циклична група; 

R2 е атом на водород, можно супституиран C1-6 

алкил, можно супституиран C1-6 алкокси, можно 

супституиран C1-6 алкилтио, можно 

супституиран C1-6 алкилсулфинил или можно 

супституиран C1-6 алкилсулфонил; 

R3 е атом на водород, атом на халоген, можно 

супституиран C1-6 алкил или можно 

супституиран C1-6 алкокси; 

X, Y и Z се, независно еден од друг, атом на азот 

или CR4, каде што R4 е атом на водород, атом 

на халоген, можно супституиран C1-6 алкил, 

можно супституиран C1-6 алкокси или можно 

супституиран C3-6 циклоалкил; 

W е можно супституиран C1-4 алкилен, -O-W'-, -

W'-O-, -N(Ra)-W'- или -W'-N(Ra)-, каде што W' е 

врска или можно супституиран C1-4 алкилен, Ra 

е атом на водород, можно супституиран C1-6 

алкил или можно супституиран C3-6 циклоалкил, 

A е можно супституиран 5- или 6-член 

двовалентен ароматски прстен; и 

B е ацил или можно супституирана 3- до 10-

члена хетероциклична група, под услов кога B е 

карбокси, карбамоил или тетразолил, R1 да не 

биде атом на водород, 

или негова сол.  

има уште 21 патентни барања. 

 

(51)  A 61K 9/00, 31/33, 9/20, A 61P 3/10  

(11)  4920   (13) Т1 

(21)  2013/419   (22) 16/10/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  01809  24/02/2011  TR and 10683  21/12/2010  

TR 

(96)  21/12/2011 EP11194783.4 

(97)  21/08/2013 EP2468256 

(73)  Sanovel Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 

Sirketi 

34460 Sariyer/Istanbul, TR 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 
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(72)  Turkyilmaz, Ali; Cifter, Umit; Karakoy, Basak 

Acar; Saydam, Mehtap and Ergenekon, Ercan 

(54)  КОМБИНАЦИИ НА ВИЛДАГЛИПИН И 

ГЛИМЕПИРИД 

(57)  1  Фармацевтска комбинирана 

формулација, што содржи вилдаглиптин или 

фармацевтски прифатлива сол од вилдаглиптин, 

глимепирид или фармацевтски прифатлива сол 

од глимепирид, и најмалку еден обложувачки 

слој.  

има уште 16 патентни барања. 

 

(51)  A 61K 31/44, 31/4412, 31/4985, 31/5025, 

31/506, 31/519, 31/53, A 61P 9/12  

(11)  4909   (13) Т1 

(21)  2013/435   (22) 24/10/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  05103147  19/04/2005  EP 

(96)  12/04/2006 EP11168764.4 

(97)  07/08/2013 EP2366393 

(73)  Takeda GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  SCHUDT, Christian; HATZELMANN, Armin; 

BEUME, Rolf; MARX, Degenhard; TENOR, 

Hermann; EDDAHIBI, Saadia and ADNOT, Serge 

(54)  РОФЛУМИЛАСТ ЗА ТРЕТМАНОТ НА 

ПУЛМОНАЛНА ХИПЕРТЕНЗИЈА 

(57)  1  Употреба на соединение одбрано од 

групата составена од рофлумиласт, 

фармацевтски прифатлива сол на рофлумиласт, 

рофлумиласт-N-оксид и фармацевтски 

прифатлива сол на рофлумиласт-N-оксид за 

производството на фармацевтски состав за 

превентивниот третман на пулмонална 

хипертензија.  

има уште 11 патентни барања. 

 

(51)  C 07D 401/14, 231/56, 403/04, 403/12, 

405/12, 471/04  

(11)  4908   (13) Т1 

(21)  2013/437   (22) 24/10/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  20030378164  03/03/2003  US and 

20030688849  15/10/2003  US 

(96)  25/02/2004 EP08164860.2 

(97)  31/07/2013 EP1997810 

(73)  Array Biopharma Inc. 

3200 Walnut Street Boulder, CO 80301, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Mareska, David, A; Kim, Youngboo; 

Groneberg, Robert; Rizzi, James; Rodriguez, 

Martha; Kim, Ganghyeok; Vigers, Guy; Rao, Chang; 

Balachari, Devan; Harvey, Darren and Munson, 

Mark 

(54)  ИНДАЗОЛИ, БЕНЗОТРИАЗОЛИ И НИВНИ 

N-АНАЛОЗИ КАКО P-38 КИНАЗНИ 

ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение за употреба во терапија кај 

луѓе или животни, споменатото соединение, 

вклучува одвоени енантиомери, диастереомери, 

солвати и нивни фармацевтски прифатливи 

соли, коешто ја има формулата: 

  

кадешто 

Y е N; 

W е C-B или N; 

U е CH или N; 

V е C-E или N; 

X е O, S, SO, SO2, NR7, C=O, CHR7, -C=NOR1, -

C=CHR1, или CHOR1; 

 

R1 е H, PO3H2, SO3H2, алкил, алил, алкенил, 

алкинил, хетероалкил, хетероалил, 

хетероалкенил, хетероалкинил, алкокси, 

хетероалкокси, Zn-циклоалкил, Zn-

хетероциклоалкил, или Zn-Ar1, кадешто 

споменатиот алкил, алил, алкенил, алкинил, 

хетероалкил, хетероалил, хетероалкенил, 

хетероалкинил, алкокси, хетероалкокси, Zn-

циклоалкил, Zn-хетероциклоалкил, 

или Zn-Ar1 може да биде супституиран или 

несупституиран; 
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Z е алкилен којшто има од 1 до 4 јаглероди или 

алкенилен или алкинилен секој има од 2 до 4 

јаглероди, 

кадешто споменатиот алкилен, алкенилен или 

алкинилен може да биде супституиран или 

несупституиран; 

R7 е H или супституиран или несупституиран 

метил; 

 

Ar1 e арил или хетероарил, секој од нив може да 

биде супституиран или несупституиран; 

A е H, OH, амино заштитна група, Zn-NR2R3, Zn-

NR2(C=O)R2, Zn-SO2R2, Zn-SOR2, Zn-SR2, Zn-

OR2, Zn-(C=O)R2, Zn-(C=O)OR2, Zn-O-(C=O)R2, 

алкил, алил, алкенил, алкинил, хетероалкил, 

хетероалил, хетероалкенил, хетероалкинил, 

алкокси, хетероалкокси, Zn-циклоалкил, Zn-

хетероциклоалкил, или Zn-Ar1, кадешто 

споменатиот алкил, алил, алкенил, алкинил, 

хетероалкил, хетероалил, хетероалкенил, 

хетероалкинил, алкокси, хетероалкокси, Zn-

циклоалкил, Zn-хетероциклоалкил, или Zn-Ar1 

може да биде супституиран или несупституиран; 

 

R2 и R3 се независно H, OH, амино заштитна 

група, алкохол заштитна група, киселинска 

заштитна група, сулфур заштитна група, алкил, 

алил, алкенил, алкинил, хетероалкил, 

хетероалил, хетероалкенил, хетероалкинил, 

алкокси, хетероалкокси, Zn-циклоалкил, Zn-

хетероциклоалкил, или Zn-Ar1, кадешто 

споменатиот алкил, алил, алкенил, алкинил, 

хетероалкил, хетероалил, хетероалкенил, 

хетероалкинил, алкокси, хетероалкокси, Zn-

циклоалкил, 

Zn-хетероциклоалкил, или Zn-Ar1 може да биде 

супституиран или несупституиран, 

или R2 заедно со R3 и N формира заситен или 

парцијално незаситен хетероциклиличен прстен 

којшто има 1 или повеќе хетероатоми во 

споменатиот прстен, кадешто споменатиот 

хетероциклил може да биде супституиран или 

несупституиран и кадешто споменатиот 

хетероциклил може да биде фузиран во 

ароматичен прстен; 

 

B е H, NH2, или супституиран или 

несупституиран метил; 

E е Zn-NR2R3, Zn-(C=O)R4, Zn-(C=O)R5, Zn-

NR5(C=O)R5, Zn-O(C=O)R5, Zn-OR5, Zn-SO2R5, 

Zn-SO2R4, Zn-SOR5, Zn-SR5, или Zn-

NH(C=O)NHR5; 

 

R4 e супституирана или несупституирана 

природна или неприродна амино киселина, 

заштитена природна или неприродна амино 

киселина NH(CHR6) (CH2)mOR5 кадешто m е 

цел број од 1 до 4, или NR2R3; 

R5 е H, OH, амино заштитна група, алкохолна 

заштитна група, киселинска заштитна група, 

сулфурна заштитна група, алкил, алил, алкенил, 

алкинил, хетероалкил, хетероалил, 

хетероалкенил, хетероалкинил, алкокси, 

хетероалкокси, Zn-циклоалкил, Zn-

хетероциклоалкил, или Zn-Ar1, кадешто 

споменатиот алкил, алил, алкенил, алкинил, 

хетероалкил, хетероалил, хетероалкенил, 

хетероалкинил, алкокси, хетероалкокси, Zn-

циклоалкил, Zn-хетероциклоалкил, или Zn-Ar1 

може да биде супституиран или 

несуспституиран; 

R6 е природна амино киселина странична низа, 

Zn-NR2R3, Zn-OR5, Zn-SO2R5, Zn-SOR5, или Zn-

SR5; и 

n е 0 или 1; 

и кадешто суститиент(ите) од секоја група е/се 

избрани помеѓу: хало, алкил, алил, алкенил, 

алкинил, хетероалкил, хетероалил, 

хетероалкенил, хетероалкинил, алкокси, 

хетероалкокси, Zn-циклоалкил, Zn-

хетероциклоалкил, Zn-OR, Zn-NO2, 

Zn-CN, Zn-CO2R, Zn-(C=O)R, Zn-O(C=O)R, Zn-O-

алкил, Zn-OAr, Zn-SH, Zn-SR, Zn-SOR, Zn-SO2R, 

Zn-S-Ar, Zn-SOAr, Zn-SO2Ar, арил, хетероарил, 

Zn-Ar, Zn-(C=O)NR'R", Zn-NR'R", Zn-NR(C=O)R, 

Zn-SO2NR'R", PO3H2, SO3H2, амин заштитни 

групи, алкохол заштитни групи, сулфур заштитни 

групи или киселински заштитни групи, 

кадешто: 

 

Z е алкилен којшто има од 1 до 4 јаглероди или 

алкенилен или алкинилен секој има од 2 до 4 

јаглероди; 
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n е нула или 1, 

R, R' и R" се алкил, алил, алкенил, алкинил, 

хетероалкил, хетероалил, хетероалкенил, 

хетероалкинил, алкокси, хетероалкокси, 

Zn-циклоалкил или Zn-хетероциклоалкил, и 

Ar е арил или хетероарил; 

 

кадешто: 

 

споменатиот алкенил е права или разгранета-

низа моновалентен јаглеводороден радикал од 

двa или дванаесет јаглеродни атоми, 

којшто содржи барем една двојна врска; 

споменатиот алкинил e прав или разгранет 

моновалентен јаглеводороден радикал од двa 

или дванаесет јаглеродни атоми којшто содржи 

барем една тројна врска; 

споменатиот алил е радикал којшто ја има 

формулата RC=CHCHR, кадешто R е алкил, 

алкенил, алкинил, циклоалкил, 

хетероциклоалкил, арил, хетероарил; 

споменатиот циклоалкил е заситен или делумно 

незаситен цикличен јаглеводороден радикал 

којшто има три до дванаесет јаглеродни атоми, 

кадешто циклоалкилот може опционално да 

биде супституиран; 

споменатиот хетероциклоалкил е хетероатом 

избран од азот, кислород и сулфур, остатокот од 

прстентите атоми се C кадешто еден или повеќе 

прстенести атоми може опционално да бидат 

супституирани; 

споменатиот хетероалкенил е права или 

разгранета низа на моновалентен 

јаглеводороден радикал од два или дванаесет 

јаглеродни атоми коишто содржатр барем една 

двојна врска, кадешто барем еден јаглероден 

атом е заменет со хетероатом избран од N, O, 

или S, и кадешто радикалот може да биде 

јаглероден радикал или хетероатомен радикал; 

споменатиот хетероалкинил е прав или 

разгранет моновалентен јаглеводороден 

радикал од два или дванаесет јаглеродни атоми 

коишто содржат барем една тројна врска, 

кадешто барем еден од јаглеродните атоми е 

заменет со хетероатом избран од N, O, или S, и 

кадешто радикалот може да биде јаглероден 

радикал или хетероатомен радикал; и 

споменатиот хетероалил е радикал којшто ја има 

формулата RC=CHCHR, кадешто R е алкил, 

алкенил, алкинил, циклоалкил, 

хетероциклоалкил, арил или хетероарил,  

кадешто барем едни јаглероден атоми е заменет 

со хетероатом избран од N, O, или S, и кадешто 

радикалот може да биде јаглероден радикал или 

хетероатом радикал.  

има уште 8 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07K 14/435, 16/18, C 12N 5/12  

(11)  4912   (13) Т1 

(21)  2013/440   (22) 24/10/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  20030463190  16/06/2003  US 

(96)  15/06/2004 EP04776552.4 
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(97)  24/07/2013 EP1638999 

(73)  UCB Manufacturing, Inc. 

755 Jefferson Road Rochester, NY 14623, 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)  WINKLER, David, G.; BRUNKOW, Mary, E.; 

GALAS, David, J. ; KOVACEVICH, Brian ; 

MULLIGAN, John, T.; PAEPER, Bryan, W. and VAN 

NESS, Jeffrey 

(54)  "СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА 

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КОСКЕНАТА 

МИНЕРАЛИЗАЦИЈА" 

(57)  1  Антителo или негов антиген-сврзувачки 

фрагмент, кој што се поврзува конкретно со 

слеростин полипептид што содржи 

аминокиселинска секвенца наведени во SEQ ID 

NO: 46, каде што споменатото антитела или 

фрагмент се врзува со секвенцата на SEQ ID 

NO: 98.  

има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 61K 31/5377, A 61P 25/00  

(11)  4913   (13) Т1 

(21)  2013/441   (22) 28/10/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  20050000321  03/03/2005  DK and 

20050658428P  03/03/2005  US 

(96)  02/03/2006 EP10182072.8 

(97)  18/09/2013 EP2298766 

(73)  H. Lundbeck A/S 

Ottiliavej 9 2500 Valby-Copenhagen, DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  Rottlander, Mario; Khanzhin, Nikolay; Watson, 

William Patrick; Tornшe, Christian Wenzel and 

Greve, Daniel Rodriguez  

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ КОИ 

ОПФАЌААТ СУПСТИТУИРАН ДЕРИВАТ НА 

ПИРИДИН 

(57)  1  Фармацевтска формулација за 

интрамускулно давање која опфаќа соединение 

одбрано од групата што ја сочинуваат 
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(2,4-диметил-6-морфолин-4-ил-пиридин-3-ил)-

бензил естар на карбаминска киселина; 

(2,4-диметил-6-морфолин-4-ил-пиридин-3-ил)-2-

хлоро-бензил естар на карбаминска киселина; 

2-(4-хлоро-фенил)-N-(2,4-диметил-6-морфолин-

4-ил-пиридин-3-ил)-ацетамид; 

2-фенил-циклопропанкарбоксилна киселина (2,4-

диметил-6-морфолин-4-ил-пиридин-3-ил)-амид; 

N-(2,4-диметил-6-морфолин-4-ил-пиридин-3-ил)-

2-тиофен-2-ил-ацетамид; 

3-циклохексилc-N-(2,4-диметил-6-морфолин-4-

ил-пиридин-3-ил)-пропионамид; 

(2,4-диметил-6-морфолин-4-ил-пиридин-3-ил)-

изобутил естар на карбаминска киселина; 

3-(3-хлора-фенил)-N-(2,4-диметил-6-морфолин-

4-ил-пиридин-3-ил)-пропионамид; 

N-(2,4-диметил-6-морфолин-4-ил-пиридин-3-ил)-

2-(3,5-диметил-фенил)-ацетамид; и 

N-(2,4-диметил-6-морфолин-4-ил-пиридин-3-ил)-

3-p-толил-пропионамид; 

или нивна фармацевтска прифатлива сол.  

има уште 4 патентни барања. 

 

(51)  C 07C 311/08, A 61K 31/18, A 61P 11/00, C 

07C 311/09, 311/13, 311/14, 311/21, 311/29, C 07D 

277/46, 333/34  

(11)  4914   (13) Т1 

(21)  2013/442   (22) 28/10/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  20060114185  18/05/2006  EP 

(96)  17/05/2007 EP07729254.8 

(97)  31/07/2013 EP2024329 

(73)  Dompe' S.P.A. 

Localita Campo di Pile snc 67100 L'Aquila, IT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  ALLEGRETTI, Marcello ; BERTINI, Riccardo; 

BIZZARRI, Cinzia; MORICONI, Alessio; ARAMINI, 

Andrea and CESTA, Maria Candida 

(54)  (2R)-2-[(4-СУЛФОНИЛ) 

АМИНОФЕНИЛ]ПРОПАНАМИДИ И 

ФАРМАЦЕВТСКИ КОМПОЗИЦИИ ШТО ГИ 

СОДРЖАТ НИВ 

(57)  1  (2R)-2-фенилпропанамид деривати од 

формула (I): 

  

и нивни фармацевтски прифатливи соли, 

кадешто 

R е селектиран од 

H, OH, C1-C5-алкил, C3-C6-циклоалкил, C2-C5-

алкенил, C1-C5-алкокси и фенил; 

- хетероарил група селектирана од незаменет 

пирол, тиофен, фуран, индол, имидазол, тиазол, 

оксазол, пиридин и пиримидин; 

- остаток од формула -CH2-CH2-O-(CH2-

CH2O)nR", кадешто R" е H или C1-C5-aлкил, n е 

цел број од 0 дo 2; 

или R, заедно со NH групата за која е спарена, е 

радикална група од основни амиди на природни 

амино киселини како што се (2S)-2-

аминопропанамид, (2S)-2-aмино-3-

фенилпропанамид, (2S)-2-aмино-3-

хидроксипропанамид, (2S)-2-aмино-3-

карбоксипропанамид, (2S)-2,6-

диаминохексанамид; 

R' е селектиран од 

- линеарен или разгранет C1-C5-aлкил, C3-C6-

циклоалкил, C2-C5-алкенил и трифлуорометил; 

- незаменет или заменет фенил со група 

селектирана од халоген, C1-C4-aлкил, C1-C4-

aлкокси, трифлуорометил; 

- незаменет бензил; 

- хетероарил група селектирана од незаменет 

пиридин, пиримидин, пирол, тиофен, фуран, 

индол, тиазол и оксазол; 

и следните соединенија од формула (I): 

-(2R)-2-{4-(изопропилсулфонил]амино}фенил)-N-

[4-(трифлуорометил)-1,3-тиазол-2-

ил]пропанамид и  

-(2R)-2-{4-{[(2-

хлорофенил)сулфонил]амино}фенил)-N-[4-

(трифлуорометил)-1,3-тиазол-2-ил] пропанамид.  

има уште 9 патентни барања. 
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(51)  C 07C 59/84, A 61K 31/192, A 61P 3/04, 3/06, 

3/10, C 07C 251/48, 323/22, 323/62, 59/68, 59/88, 

59/90, 69/736, C 07D 213/30  

(11)  4915   (13) Т1 

(21)  2013/443   (22) 28/10/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  20060005540  21/06/2006  FR 

(96)  21/06/2007 EP07786798.4 

(97)  14/08/2013 EP2046716 

(73)  GENFIT 

Parc Eurasante-Lille Metropole,  885 Avenue 

Eugene Avinee  59120 Loos, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  CAUMONT-BERTRAND, Karine; DELHOMEL, 

Jean-Francois and HANF, Remy 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ 1,3-ДИФЕНИЛПРОПАН 

ДЕРИВАТИ, ПРИГОТВУВАЊЕ И НИВНА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединенија, добиени од заменетиот 1,3-

дифенилпропан, имајќи ја генералната формула 

(I): 

 

во која: 

X1 претставува атом на халоген, R1 или G1-R1 

група; 

X2 претставува атом на хидроген; 

X3 претставува R3 група; 

X4 претставува G4-R4 група, кадешто R4 

претставува атом на кислород; 

X5 претставува R5 група; 

R1 претставувајќи халогенирана алкил група; 

R3 и R5, идентично или различно, 

претставувајќи незаменета алкил група; 

G1 претставувајќи атом на кислород или сулфур; 

R4 претставува алкил група заменета со COOR9 

група; 

A претставува: 

(i)  -CR6R7 група, во која: 

R6 претставува атом на хидроген, 

R7 претставува хидрокси група или -OR8 група, 

R8 претставувајќи алкил група, заменета или не 

со арил, хетероарил или циклоалкил група, или 

(ii) карбонил група , 

D претставува атом на јаглерод поврзан за два 

атома на хидроген , 

R9 претставувајќи атом на хидроген или 

незаменет алкил радикал; 

нивни стереоизомери, диастереоизомери, 

енантиомери, чисти или мешани, рацемични 

микстури, геометрични изомери, таутомери, 

соли, хидрати, солвати, цврсти форми како и 

нивни микстури.  

има уште 10 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07C 327/56, A 61K 31/16, A 61P 35/00  

(11)  4926   (13) Т1 

(21)  2013/462   (22) 06/11/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  582496  23/06/2004  US and 681368  16/05/2005  US 
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(96)  20/06/2005 EP05762347.2 

(97)  07/08/2013 EP1781604 

(73)  Synta Pharmaceuticals Corp. 

Lexington, Ma 02421, US 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  KOYA, Keizo; SUN, Lijun; CHEN, Shoujun; TATSUTA, Noriaki; KOSTIK, Elena; VAGHEFI, Farid; 

LIAN, Guiqing; INOUE, Takayo and XIA, Zhi-Qiang 

(54)  БИС(ТИО-ХИДРАЗИД АМИД) СОЛИ ЗА ТРЕТМАН НА КАНЦЕР 

 

 

 

ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА 
ПАТЕНТИТЕ 

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

(51) (51)основен (11) (13) 

8A21D2/14 8A21D2/14 4916 T1 

8A21D2/18 8A21D2/14 4916 T1 

8A21D2/36 8A21D2/14 4916 T1 

8A21D10/00 8A21D2/14 4916 T1 

8E06B7/28 8E06B7/28 4921 T1 

8A47H27/00 8E06B7/28 4921 T1 

8A61F13/15 8A61F13/15 4924 T1 

8B29B15/12 8A61F13/15 4924 T1 

8A61F13/514 8A61F13/15 4924 T1 

8A61F13/49 8A61F13/15 4924 T1 

8B29D28/00 8A61F13/15 4924 T1 

8C07D243/20 8C07D243/20 4911 T1 

8A61K31/5513 8C07D243/20 4911 T1 

8A61P37/02 8C07D243/20 4911 T1 

8A61K9/19 8A61K9/19 4910 T1 

8A61K47/10 8A61K9/19 4910 T1 

8A61K47/26 8A61K9/19 4910 T1 

8A61K39/35 8A61K9/19 4910 T1 

8E02D3/12 8E02D3/12 4917 T1 

8E02D27/34 8E02D3/12 4917 T1 

8E02D35/00 8E02D3/12 4917 T1 

8C07D241/18 8C07D241/18 4919 T1 

8C07D241/38 8C07D241/18 4919 T1 

8C07D401/04 8C07D241/18 4919 T1 

8C07D403/04 8C07D241/18 4919 T1 

8C07D405/04 8C07D241/18 4919 T1 

8C07D249/10 8C07D249/10 4918 T1 

8A61K31/4196 8C07D249/10 4918 T1 

8A61P25/00 8C07D249/10 4918 T1 

8A61K31/4184 8A61K31/4184 4928 T1 

8A61K31/454 8A61K31/4184 4928 T1 

8A61K31/55 8A61K31/4184 4928 T1 

8A61P9/10 8A61K31/4184 4928 T1 

8C07C271/24 8C07C271/24 4927 T1 

8C07D215/22 8C07C271/24 4927 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 4925 T1 

8A61K31/519 8C07D487/04 4925 T1 

8A61P9/00 8C07D487/04 4925 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 4920 T1 

8A61K9/20 8A61K9/00 4920 T1 

8A61K31/33 8A61K9/00 4920 T1 

8A61P3/10 8A61K9/00 4920 T1 

8A61K31/44 8A61K31/44 4909 T1 

8A61K31/4412 8A61K31/44 4909 T1 

8A61K31/4985 8A61K31/44 4909 T1 

8A61K31/5025 8A61K31/44 4909 T1 

8A61K31/506 8A61K31/44 4909 T1 
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8A61K31/519 8A61K31/44 4909 T1 

8A61K31/53 8A61K31/44 4909 T1 

8A61P9/12 8A61K31/44 4909 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 4908 T1 

8C07D403/04 8C07D401/14 4908 T1 

8C07D403/12 8C07D401/14 4908 T1 

8C07D231/56 8C07D401/14 4908 T1 

8C07D405/12 8C07D401/14 4908 T1 

8C07D471/04 8C07D401/14 4908 T1 

8C07K14/435 8C07K14/435 4912 T1 

8C07K16/18 8C07K14/435 4912 T1 

8C12N5/12 8C07K14/435 4912 T1 

8A61K31/5377 8A61K31/5377 4913 T1 

8A61P25/00 8A61K31/5377 4913 T1 

8C07C311/08 8C07C311/08 4914 T1 

8C07C311/09 8C07C311/08 4914 T1 

8C07C311/13 8C07C311/08 4914 T1 

8C07C311/14 8C07C311/08 4914 T1 

8C07C311/21 8C07C311/08 4914 T1 

8C07C311/29 8C07C311/08 4914 T1 

8C07D277/46 8C07C311/08 4914 T1 

8C07D333/34 8C07C311/08 4914 T1 

8A61K31/18 8C07C311/08 4914 T1 

8A61P11/00 8C07C311/08 4914 T1 

8C07C59/84 8C07C59/84 4915 T1 

8C07C59/88 8C07C59/84 4915 T1 

8C07C59/90 8C07C59/84 4915 T1 

8C07C251/48 8C07C59/84 4915 T1 

8A61K31/192 8C07C59/84 4915 T1 

8A61P3/06 8C07C59/84 4915 T1 

8A61P3/10 8C07C59/84 4915 T1 

8A61P3/04 8C07C59/84 4915 T1 

8C07C59/68 8C07C59/84 4915 T1 

8C07C323/22 8C07C59/84 4915 T1 

8C07C323/62 8C07C59/84 4915 T1 

8C07C69/736 8C07C59/84 4915 T1 

8C07D213/30 8C07C59/84 4915 T1 

8C07C327/56 8C07C327/56 4926 T1 

8A61P35/00 8C07C327/56 4926 T1 

8A61K31/16 8C07C327/56 4926 T1 
 

 

 

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

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

A 21D 2/14, 10/00, 2/18, 2/36 BASF SE 4916 T1 

E 06B 7/28, A 47H 27/00 Stoll, Matthias 4921 T1 

A 61F 13/15, 13/49, 13/514, B 29B 15/12, 
B 29D 28/00 

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. 4924 T1 

C 07D 243/20, A 61K 31/5513, A 61P 37/02 Array Biopharma, Inc. 4911 T1 

A 61K 9/19, 39/35, 47/10, 47/26 Circassia Limited 4910 T1 

E 02D 3/12, 27/34, 35/00 Uretek Worldwide Oy 4917 T1 

C 07D 241/18, 241/38, 401/04, 403/04, 
405/04 

Merck Patent GmbH 4919 T1 

C 07D 249/10, A 61K 31/4196, A 61P 25/00 Ely Lilly and Company 4918 T1 

A 61K 31/4184, 31/454, 31/55, A 61P 9/10 Abbott Laboratories 4928 T1 

C 07C 271/24, C 07D 215/22 
EOS Ethical Oncology Science S.p.a. in 
abbreviated form EOS S.p.A. 

4927 T1 

C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 9/00 
Takeda Pharmaceutical Comapny 
Limited 

4925 T1 

A 61K 9/00, 31/33, 9/20, A 61P 3/10 
Sanovel Ilac Sanayi Ve Ticaret 
Anonim Sirketi 

4920 T1 
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A 61K 31/44, 31/4412, 31/4985, 31/5025, 
31/506, 31/519, 31/53, A 61P 9/12 

Takeda GmbH 4909 T1 

C 07D 401/14, 231/56, 403/04, 403/12, 
405/12, 471/04 

Array Biopharma Inc. 4908 T1 

C 07K 14/435, 16/18, C 12N 5/12 UCB Manufacturing, Inc. 4912 T1 

A 61K 31/5377, A 61P 25/00 H. Lundbeck A/S 4913 T1 

C 07C 311/08, A 61K 31/18, A 61P 11/00, C 
07C 311/09, 311/13, 311/14, 311/21, 
311/29, C 07D 277/46, 333/34 

Dompe' S.P.A. 4914 T1 

C 07C 59/84, A 61K 31/192, A 61P 3/04, 
3/06, 3/10, C 07C 251/48, 323/22, 323/62, 
59/68, 59/88, 59/90, 69/736, C 07D 213/30 

GENFIT 4915 T1 

C 07C 327/56, A 61K 31/16, A 61P 35/00 Synta Pharmaceuticals Corp. 4926 T1 
 

 

ПРОМЕНИ 
 

(11) 2773 

(73) AstraZeneca AB 

Vastra Malarehamnen 9 Sodertalje, SE-151 85, 

SE 

 

(11) 2773 

(73) AstraZeneca AB 

Vastra Malarehamnen 9 Sodertalje, SE-151 85, 

SE 

 

 

 

ПРЕНОС 
 

(11) 2403 

(73) MSD ITALIA S.r.I. 

151 Via Vitorchiano, 00189 Rome, IT 

 

 

(11) 2773 

(73) AstraZeneca AB 

Vastra Malarehamnen 9 Sodertalje, SE-151 85, 

SE 

 

 

ПРЕСТАНОК 
 

(11) 164 

(73) Фармацевтска, хемиска, козметицка 

индустрија ‘АЛКАЛОИД‘ А.Д. - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

 

(11) 258 

(73) CPC INTERNATIONAL INC 

P.O.Box 8000, Engelewood Cliffs, New Jersey, 

NJ 07632,, US 

 

 

(11) 260 

(73) CPC INTERNATIONAL INC 

P.O.Box 8000, Engelewood Cliffs, New Jersey, 

NJ 07632,, US 

 

(11) 261 

(73) CPC INTERNATIONAL INC 

P.O.Box 8000, Engelewood Cliffs, New Jersey, 

NJ 07632,, US 

 

(11) 262 

(73) CPC INTERNATIONAL INC 

P.O.Box 8000, Engelewood Cliffs, New Jersey, 

NJ 07632,, US 

 

(11) 166 
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(73) BROWN WILLIAMSON TOBACCO 

CORPORATION 

Kentucky, lousville, US 

 

(11) 168 

(73) BROWN WILLIAMSON TOBACCO 

CORPORATION 

Kentucky, Lousville, 

, US 

 

(11) 169 

(73) BROWN WILLIAMSON TOBACCO 

CORPORATION 

Kentucky, Lousville, 

, US 

 

(11) 244 

(73) VOSSLOH SCHWABE GmbH 

Wasenstrasse 25, 7068 Urbach, DE 

 

(11) 245 

(73) VOSSLOH SCHWABE GmbH 

Wasenstrasse 25, 7068 Urbach, DE 

 

 

 

 

 

СПОЈУВАЊЕ 
(11) 4053 

(73) Medarex, L.L.C. 

Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08540, US 
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ПРИЈАВИ НА 

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
 

 

 

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

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

идустрискиот дизајн.  

 

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

 

(21) број на пријавата 

(22) датум на поднесување 

(23) датум на изложба, саем 

(45) датум на објавување 

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

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

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

(54) назив на дизајнот 

(55) прикази на индустрискиот дизајн 

(57) назначување на боите или комбинации на бои 

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

(73) податаци за подносителот на пријавата 

(74) податоци за застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(21) ИД  2012/53  (45) 31/08/2014 

(22) 15/08/2012     

(28) 6 (шест) дизајни, тродимензионални  

(30) 1992256  15/02/2012  ЕМ 

(72) Caroline Seifert; Fabian Nehne; Nico Klaber and Thomas Mamero 

(73) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД 

ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 14-99 

(54) МРЕЖЕН ТЕРМИНАЛ  

    

   



 

 

 

И н д у с т р и с к и  д и з а ј н    29 | С т р а н а  
 

Гласник 21/4 август 2014, Скопје 
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32 | С т р а н а   И н д у с т р и с к и  д и з а ј н  
 

Гласник 21/4 август 2014, Скопје 

  

 

 

 

 

(21) ИД  2013/8  (45) 31/08/2014 

(22) 30/04/2013     

(28) 2 (два) дизајна, тродимензионални 

(30) 2127944  31/10/2012  EM 

(72) Nico Klaber; Mr.Thomas Mamero and Mr.Florian Scharfer 

(73) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД 

ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул. “Даме Груев“ бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 14-03 

(54) БРЗА ПОРТА  
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(21) ИД  2013/9  (45) 31/08/2014 

(22) 25/05/2013     

(28) 6 (шест) дизајни, тродимензионални  

(30) 2142141  26/11/2012  EM и  2146647  03/12/2012  EM 

(72) Mr Lars Keller; Mr Sven Motte ; Ms Eva Bongers; MR YASSER SERDANI и Mr Guido Bender 

(73) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД 

ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул. “Даме Груев“ бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 14-04 

(54) ИКОНКИ  
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(21) ID  2013/21  (45) 31/08/2014 

(22) 04/09/2013   

  

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(30) 2195545  04/03/2013  EM 

(72) Guido Bender 

(73) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската 

сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО 

Скопје  

ул. “Даме Груев“ бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 14-04 

(54) ИКОНА  

 

(21) ИД  2014/11  (45) 31/08/2014 

(22) 15/05/2014   

  

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(30) 002348524-0002  19/11/2013  EM 

(72) Mr. Oliver Hochscheid 

(73) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

(74) Друштво за застапување од областа 

 на индустриската сопственост ЖИВКО  

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул. “Даме Груев“ бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 14-04 

(54) ИКОНА  
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(21) ИД  2014/12  (45) 31/08/2014 

(22) 11/06/2014   

  

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Блаже Чупаркоски 

(73) КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. “Шишка“ бр. 37, 1430 Кавадарци, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 09-01 

(54) ШИШЕ  

 

  

 

 

(21) ИД  2014/13  (45) 31/08/2014 

(22) 25/06/2014     

(28) 2 (два) дизајна, тродимензионални  

(72) авторот не сака да биде наведен во пријавата 

(73) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп 

ул.“Цане Кузманоски“ бр. 1, Прилеп, MK 

(51) 09-01 

(54) ШИШЕ  

 

 

    

 

 

 

 

 

(21) ИД  2014/14  (45) 31/08/2014 
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(22) 02/07/2014     

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Блаже Чупаркоски 

(73) КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. “Шишка“ бр. 37, 1430 Кавадарци, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 09-01 

(54) ШИШЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

(21) ИД  2014/15  (45) 31/08/2014 

(22) 03/07/2014     

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Сузана Марјановиќ 

(73) BONES GROUP DOO Beograd 

ul. Kumodraska br. 260, 11152 Beograd, Republika Srbija, RS 

(74) Тоневски Драган, адвокат  

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

(51) 09-03 

(54) КУТИЈА  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

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

(21) (51) 

MK/I/ 2012/53 14-99 

MK/I/ 2013/8 14-03 

MK/I/ 2013/9 14-04 

MK/I/ 2013/21 14-04 

MK/I/ 2014/11 14-04 

MK/I/ 2014/12 09-01 

MK/I/ 2014/13 09-01 

MK/I/ 2014/14 09-01 

MK/I/ 2014/15 09-03 

 
 

 
ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН 

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

(73) (21) 

MK/I/ 2012/53 Deutsche Telekom AG 

MK/I/ 2013/8 Deutsche Telekom AG 

MK/I/ 2013/9 Deutsche Telekom AG 

MK/I/ 2013/21 Deutsche Telekom AG 

MK/I/ 2014/11 Deutsche Telekom AG 

MK/I/ 2014/12 КОЖУВЧАНКА ДОО 

MK/I/ 2014/13 Прилепска пиварница А.Д. Прилеп 

MK/I/ 2014/14 КОЖУВЧАНКА ДОО 

MK/I/ 2014/15 BONES GROUP DOO Beograd 
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РЕШЕНИЈА НА 

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
 

 

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

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

индустрискиот дизајн.  

 

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

 

(11) Регистарски број на документот 

(18) Датум на важење на индустриски дизајн 

(21) Број на пријавата 

(22) Дата на поднесување 

(18) Дата на изложбено, или саемско првенство 

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

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

(45) Дата на објавување 

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска) 

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот 

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

цртежот 

(57) Назначување на боите или комбинации на бои 

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

првенство, исправа / решение) 

(72) Автор 

(73) Носител на правото 

(74) Застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(11) 754  (45) 31/08/2014 

(21) ИД  2009/3  (22) 09/02/2009    

(18) 09/02/2014 

(28) 5 (пет) дизајни, тродимензионални  

(30) 001068001  09/01/2009  EM и 984885-006  08/08/2008  EM 

(72) Dominic Flic,  Friederich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn,  и Peter Respondek, Friederich-Ebert-Allee 140, 

53113 Bonn, DE 

(73) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД 

ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул. “Даме Груев” бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 14-02, 04 

(54) "ДИНАМИЧНИ ИКОНИ" 
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(11) 755  (45) 31/08/2014 

(21) ИД  2013/19 (22) 01/08/2013    

(18) 01/08/2018 

(28) 4 (четири) дизајни, тродимензионални 

(30) 2177097  01/02/2013  EM 

(72) Jan Christian Delfs, Weberstr. 81, 53113 Bonn; Fabian Nehne, Rolandstrabe 80, 50677 Koln; Thomas 

Mamero, Duvelsbeker Weg 12, 24105 Kiel и Nico, Klaber (Bonner Str. 88 in 50677 Koln, DE 

(73) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД 

ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 14-03 

(54) БРЗА ПОРТА 
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46 | С т р а н а   И н д у с т р и с к и  д и з а ј н  
 

Гласник 21/4 август 2014, Скопје 
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(11) 756  (45) 31/08/2014 

(21) ИД  2013/24 (22) 24/09/2013    

(18) 24/09/2018 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензиопнален 

(30)  

(72) MARKO MRAZOVAC, JURJEVSKA 44, 10 000 ZAGREB; DAMIR SLAVIC, IVEKOVICEVA 19, 

OIB:23869628251 and IVAN VUCINIC,  MIKULICEVA 27, OIB:48320450978, HR 

(73) MARKO MRAZOVAC; DAMIR SLAVIC и IVAN VUCINIC 

JURJEVSKA 44, 10 000 ZAGREB, HR; IVEKOVICEVA 19, OIB:23869628251, HR and MIKULICEVA 27, 

OIB:48320450978, HR 

(74) Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(51) 03-01 

(54) СПОРТСКА ТОРБА 
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ПРЕГЛЕДИ 

 
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 

НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн 

(11) регистарски број на дизајнот 

(51) (11) 

14-02 754 

14-03 755 

03-01 756 

 

 

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) 

MK/I/ 2009/3 Deutsche Telekom AG 754 

MK/I/ 2013/19 Deutsche Telekom AG 755 

MK/I/ 2013/24 MARKO MRAZOVAC; DAMIR SLAVIC and IVAN VUCINIC 756 
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 

МАРКИ 

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

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

податоците од пријавите на трговските марки.  

 

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

 

(210) Број на пријавата 

(220) Датум на поднесување 

(230) Датум на изложбено или саемско првенство 

(442) Датум на на објавување на пријавата 

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

(731) Подносител: име и адреса 

(740) Застапник 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(551) Индивидуалена/колективена трговска марка 

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

список на производите и услугите 

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

ВКЛ (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(210) TM  2011/693  (220) 23/06/2011 

(442) 31/08/2014 

(731) ТЕА ТОИС КОМПАНИ 

бул.АВНОЈ бр.74, Скопје, MK 

(540)  

 

(591) црна, бела и светло сина 

(531) 26.04.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(210) TM  2011/1234  (220) 29/11/2011 

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ 

ул. Беласица б.б., 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) сина, зелена, жолта и бела боја 

(531) 06.19.13;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци  

 

(210) TM  2011/1235  (220) 29/11/2011 

(442) 31/08/2014 

(731) 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)  

VITA JOGURT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци  

 

(210) TM  2011/1236  (220) 29/11/2011 

(442) 31/08/2014 

(731) 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)  

 

(591) сина, зелена, жолта и бела боја 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци  

 

(210) TM  2011/1237  (220) 29/11/2011 

(442) 31/08/2014 

(731) 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)  
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(591) сина, зелена, жолта и бела боја 

(531) 06.19.13;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци  

 

(210) TM  2011/1260  (220) 05/12/2011 

(442) 31/08/2014 

(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП 

ул. Марксова бр. 101, 7500 Прилеп, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591) сребрена, темно сина, бела, црвена 

(531) 26.03.01;26.04.02;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработка од тутун-особено 

цигари, производи за пушачите, кибрит  

 

(210) TM  2011/1261  (220) 05/12/2011 

(442) 31/08/2014 

(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП 

ул. Марксова бр. 101, 7500 Прилеп, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

BRAND BLUE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработка од тутун-особено 

цигари, производи за пушачите, кибрити  

 

(210) TM  2011/1372  (220) 29/12/2011 

(442) 31/08/2014 

(731) ВИТАЛИА Никола и др. ДОО експорт-

импорт 

ул.516 бб,  1000 Скопје, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

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

кафена 

(531) 03.07.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња; диететски 

пијалаци за медицинска употреба, диететски 

прехранбени производи за медицинска 

употреба, диететски супстанции за медицинска 

употреба, рибино масло за медицинска 

употреба, дезинфекциони пастили, билни чаеви 

за медицинска употреба, млечно брашно за 

бебиња, лековити корења, минерални додатоци 

на храната, матичен млеч [за медицинска 

употреба], витамински производи  
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кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, производи од тесто и слатки, сладолед; 

мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, 

сосови (како мирудии); мирудии; снегулки 

(пченкарни снегулки), снегулки (овсени 

снегулки), чипс [производи од житарици], мусли, 

бисквити, крекери  

кл. 32  минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

 

(210) TM  2012/507  (220) 16/05/2012 

(442) 31/08/2014 

(731) Old Navy (ITM) Inc. 

2 Folsom Street, San Francisco, California, 

94105, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

OLD NAVY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитацијана 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  

 

(210) TM  2012/508  (220) 16/05/2012 

(442) 31/08/2014 

(731) Old Navy (ITM) Inc. 

2 Folsom Street, San Francisco, California, 

94105, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

OLD NAVY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

 

(210) TM  2012/622  (220) 13/06/2012 

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за производство, промет и 

услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-

извоз Скопје 

ул. „Трета Македонска бригада" бб, 1000 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

(591) црвена, зелена, црна, бела 

(531) 01.15.15;27.05.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла 

и масти за јадење  

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

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

мирудии, мраз  

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

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(210) TM  2012/748  (220) 12/07/2012 

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово 

Романовце, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) сина, црвена, црна, зелена и бела 

(531) 05.07.09;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи  

кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2012/749  (220) 12/07/2012 

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово 

Романовце, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

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

(531) 06.19.11;06.19.16;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи  

кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2012/750  (220) 12/07/2012 

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово 

Романовце, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

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

(531) 06.19.11;06.19.16;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи  

кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2012/751  (220) 12/07/2012 

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово 

Романовце, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) сина, жолта, зелена, сива и бела 
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(531) 06.19.13;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи  

кл. 43  услуги за подготување на храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2012/752  (220) 12/07/2012 

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово 

Романовце, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) сина, црвена, зелена и бела 

(531) 05.07.16;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи  

кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2012/753  (220) 12/07/2012 

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово 

Романовце, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) сина, жолта, зелена и бела 

(531) 08.03.25;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи  

кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2012/754  (220) 12/07/2012 

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово 

Романовце, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

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

(531) 06.19.13;25.01.19 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи  

кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2012/755  (220) 12/07/2012 
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(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово 

Романовце, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

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

(531) 05.07.14;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи  

кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2012/756  (220) 12/07/2012 

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово 

Романовце, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) сина, црвена, зелена и бела 

(531) 05.07.08;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи  

кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2012/900  (220) 30/08/2012 

(442) 31/08/2014 

(731) МЏ РОБИН ДОО 

ул.„Ленинградска" бр.6, 1230 Гостивар, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) - 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  производи од обработен компир како 

ужинки (snack) храна, чипс од компири, крцкави 

производи од компири како ужинки (snack) храна 

производени во облик на пелети, со пресување 

или други процеси  

кл. 30  крцкави производи од житарици како 

ужинки (snack)храна произведени во облик на 

пелети, со пресување или други процеси  

 

(210) TM  2012/1370  (220) 25/12/2012 

(442) 31/08/2014 

(731) B.S.A. 

33 Avenue du Maine - Tour Maine 

Montparnasse, 75015 Paris, FR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  
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(591) црвена, бела, златна, светло жолта, жолта, 

црна, сива, светло зелена, зелена, темно 

зелена, светло кафена, кафена, темно, кафена, 

окер (златно-жолта), светло сина, сина 

(531) 08.03.25;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки; јајца; млеко и млечни производи; 

путер, сирење, јогурт, крем (млечни производи), 

млеко од соја (замена за млеко); масла и масти 

за јадење; пијалоци на база на млеко во кои 

доминира млеко; миксови и подготвени јадења 

кои ги содржат гореспоменатите производи, 

имено месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, јајца, млеко и млечни производи, 

путер, сирење, јогурт, крем (млечни производи), 

млеко од соја (замена за млеко)  

 

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

(442) 31/08/2014 

(731) Македонски Телеком АД-Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591) бела, портокалова и црна 

(531) 16.01.11;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

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

(442) 31/08/2014 

(731) Македонски Телеком АД-Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 

(591) бела, портокалова и црна 

(531) 16.01.11;27.05.01;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

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

(442) 31/08/2014 

(731) Македонски Телеком АД-Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  

 

(591) црна, бела 

(531) 16.01.11;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

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

(442) 31/08/2014 

(731) Македонски Телеком АД-Скопје 

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK 

(540)  
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(591) црна, бела 

(531) 16.01.11;27.05.01;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомунукации  

 

(210) TM  2013/58  (220) 22/01/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за вработување инвалидни 

лица - заштитно друштво производство, 

промет и услуги ТЕХНОИМПЕКС СКОПЈЕ ДОО 

експорт-импорт Скопје 

ул.Антон Велковски бр.39-4 Стајковци, Гази 

Баба, Скопје, MK 

(740) Дарко Јанкуловски, адвокат  

бул. Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) темно зелена и светло зелена 

(531) 26.01.16;26.01.20 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови средства за заштита 

од 'рѓа и гниење на дрвото, материи за боење, 

средства за нагризување, сурови природни 

смоли, метали во листови и прав за сликарите, 

декоратерите, печатарите и уметниците  

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. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести поризводи кои не се 

опфатени со другите класи, животни (живи), 

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и 

природно цвеќе, храна за животни, пивски слад  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

 

(210) TM  2013/59  (220) 22/01/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за вработување инвалидни 

лица - заштитно друштво производство, 

промет и услуги ТЕХНОИМПЕКС СКОПЈЕ ДОО 

експорт-импорт Скопје 

ул.Антон Велковски бр.39-4 Стајковци, Гази 

Баба, Скопје, MK 

(740) Дарко Јанкуловски, адвокат  

бул. Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) темно зелена 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови средства за заштита 

од 'рѓа и гниење на дрвото, материи за боење, 

средства за нагризување, сурови природни 

смоли, метали во листови и прав за сликарите, 

декоратерите, печатарите и уметниците  

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. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести поризводи кои не се 

опфатени со другите класи, животни (живи), 

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и 

природно цвеќе, храна за животни, пивски слад  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  
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(210) TM  2013/90  (220) 04/02/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво  за производство, трговија и 

услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ Скопје 

ул.34 бр. 13, Илинден , MK 

(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ Скопје  

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис Центар 

2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) кафена и бела 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желеа, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла 

и масти за јадење  

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

саго, замена за кафе, брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за 

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

мирудии, мраз  

кл. 32  пиво, минерална сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(210) TM  2013/95  (220) 05/02/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Ердин Браими 

ул.160 бр.31, Тетово, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591) - 

(531) 25.01.19;27.05.23;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, производи за пушачите кибрити  

 

(210) TM  2013/101  (220) 06/02/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво  за производство, трговија и 

услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ Скопје 

ул.34 бр. 13, Илинден , MK 

(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ Скопје  

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис Центар 

2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

TATLIMMM TATLIM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желеа, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла 

и масти за јадење  

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

саго, замена за кафе, брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за 

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

мирудии, мраз  

кл. 32  пиво, минерална сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(210) TM  2013/102  (220) 06/02/2013 

(442) 31/08/2014 
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(731) Друштво  за производство, трговија и 

услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ Скопје 

ул.34 бр. 13, Илинден , MK 

(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ Скопје  

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис Центар 

2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

TATLIMMM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желеа, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла 

и масти за јадење  

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

саго, замена за кафе, брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за 

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

мирудии, мраз  

кл. 32  пиво, минерална сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(210) TM  2013/137  (220) 25/02/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) ДЕМА-СТИЛ доо 

ул.Богомилски поход бр.43, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(531) 26.01.18;27.05.22;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 17  гума, производи од гума што не се 

вклучени во другите класи; пресувани пластични 

материјали кои се користат во производството  

кл. 28  топки за играње, топки за игри, топки за 

игри (мали топки за игри), игри и играчки; 

предмети за гимнастика и спорт што не се 

опфатни со другите класи  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи; 

услуги при увоз-извоз и продажба на големо и 

мало со топки; гумени и пластични производи  

 

(210) TM  2013/149  (220) 05/03/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) жолта и црна 

(531) 24.09.02;24.09.07;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашока за 

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

мирудии; мраз  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци; 

привремено сместување  

 

(210) TM  2013/150  (220) 05/03/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(540)  
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(591) жолта и црна 

(531) 24.09.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашока за 

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

мирудии; мраз  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци; 

привремено сместување  

 

(210) TM  2013/151  (220) 05/03/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) жолта и црна 

(531) 24.09.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашока за 

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

мирудии; мраз  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци; 

привремено сместување  

 

(210) TM  2013/152  (220) 05/03/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) жолта и црна 

(531) 24.09.03;24.09.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашока за 

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

мирудии; мраз  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци; 

привремено сместување  

 

(210) TM  2013/153  (220) 05/03/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(540)  
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(591) портокалова, црна, сина, црвена и зелена 

(531) 05.07.08;05.07.09;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци; 

привремено сместување  

 

(210) TM  2013/154  (220) 05/03/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) портокалова, жолта, црна и зелена 

(531) 05.07.14;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци; 

привремено сместување  

 

(210) TM  2013/155  (220) 05/03/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) портокалова, сина, црна и зелена 

(531) 05.07.09;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци; 

привремено сместување  

 

(210) TM  2013/156  (220) 05/03/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(540)  
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(591) портокалова, црвена, црна и зелена 

(531) 05.07.16;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци; 

привремено сместување  

 

(210) TM  2013/157  (220) 05/03/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) портокалова, црна, сина, црвена и зелена 

(531) 05.07.14;05.07.17;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци; 

привремено сместување  

 

(210) TM  2013/158  (220) 05/03/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) црна 

(531) 27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашока за 

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

мирудии; мраз  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци; 

привремено сместување  

 

(210) TM  2013/170  (220) 08/03/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(531) 05.03.15;27.05.07;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  храна прилагодена за дијабетичари  
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кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук; јаткасто овошје, подготвено, 

желеа, џемови, компоти  

кл. 30  диететски производи врз база на 

житарици, житарици, интегрални житарици, 

житарици за доручек, мусли, пченкарни снегулки, 

колачи од ориз, десертни барови врз база на 

житарици, брашно и производи од жито, 

производи од тесто и слатки, бисквити  

 

(210) TM  2013/175  (220) 11/03/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Ема Воденичарска 

ул.Драгиша Мишовиќ бр.7, 1/10, Скопје, MK 

(540)  

 

(591) светло портокалова, црна, жолта, темно 

портокалова 

(531) 24.17.15;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  накит, скапоцени камења  

кл. 25  облека, капи  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 41  обука, забава, културни активност  

 

(210) TM  2013/176  (220) 11/03/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Ема Воденичарска 

ул.Драгиша Мишовиќ бр.7, 1/10, Скопје, MK 

(540)  

 

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

(531) 03.04.24;19.03.25;24.17.18;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека и капи  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 36  финансиски работи, монетарни работи, 

работи поврзани со недвижен имот  

кл. 41  обука, забава, културни активности  

 

(210) TM  2013/180  (220) 13/03/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Ашикоглу Иса 

М. Синан Мх. Јени Сан.Сит.9 Цд Е Блк Бр:8, 

Силиври, Истанбул, TR 

(740) ВЕСНА ЈОВАНОВСКА, адвокат  

Ул. 1 бр.32, с. Трубарево 

(540)  

 

(591) црвена, бела 

(531) 27.05.01 

(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  

 

(210) TM  2013/183  (220) 13/03/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) МАРГАРИТА ГОКИЌ 

ул.Васил Ѓоргов бр.29-2/43, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

(531) 27.05.21;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за емитување звук, апарати за 

забава приспособени за употреба со 
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надворешен екран или монитор, апарати за 

репродукција на звук, апарати за снимање на 

звук, високотонци за звучници, грамофони, 

грамофонски игли, дискови (компакт дискови), 

дискови за снимање на звук, звук (ленти за 

снимање звук), звучници, компакт диск плеери, 

кутии за звучници, ленти за снимање звук, 

микрофони, плеери (ДВД плеери), радија, 

апарати за снимање, пренос и репродукција на 

звук  

кл. 15  музички инструменти  

кл. 41  забавни и културни активности, 

организирање и водење на концерти, забава, 

звучни записи, изнајмување аудио опрема, 

изнајмување звучни записи, ноќни клубови, 

продукција на музички емисии, ди џеи, музичари, 

пеачи, услуги на компонирање на музика  

 

(210) TM  2013/187  (220) 15/03/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за промет и услуги КАРЕС 

ГРУП ДООЕЛ Скопје 

ул.Дичо Петров бр.3-а, Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

KARES GROUP 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење, (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, снабдување со 

вода и за санитарни намени  

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики, 

производи од дрво, плута, трска, рогозина, 

врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, 

китови коски, школки, килибар, седеф, морска 

пена и замена на сите тие материјали, или 

пластика  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови за 

домаќинство, ќешли и сунгери, четки (освен 

сликарски четки), материјали за правење четки, 

производи кои се користат за чистење, челична 

волна, сурово и полуобработено стакло (освен 

градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс 

и грнчарија, кои не се опфатени со другите класи  

 

(210) TM  2013/205  (220) 20/03/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) БИМАНА СТУДИО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул.Јуриј Гагарин бр.105Б, Скопје, MK 

(540)  

 

(591) - 

(531) 02.09.01;26.04.22;27.05.24 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  хигиенска нега и нега на убавината на 

луѓето; козметички салон, фризерски салон, 

услуги со сауна и солариум, маникирање  

 

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

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ВИБРАЗИОНИ ДООЕЛ увоз-извоз 

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

(540)  

 

(591) црвена, црна и бела 

(531) 26.11.25;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(210) TM  2013/215  (220) 21/03/2013 

(442) 31/08/2014 

(230) (300)  

(731) „АТВА" 

Мирко Милески 47, Кичево, MK 

(540)  
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(591) зелена, црвена и жолта 

(531) 18.01.19;26.13.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на забите  

кл. 8  рачни алати и направи; прибор за јадење; 

ладно оружје; жилети  

кл. 18  кожа и имитации на кожа и производи 

направени од овие материјали, што не се 

вклучени во другите класи; животинска кожа, 

делови од животинска кожа; торби и куфери; 

чадори, сонцебрани и стапови за одење; 

камшици, узди и сарачки производи  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунѓери; четки (со исклучок на 

сликарски четки); материјали за правење четки; 

прибор за чистење; челични жици за стружење; 

сурово или полуобработено стакло (освен 

стакло што се користи во градежништвото); 

стаклени производи, порцелански и керамички 

предмети што не се вклучени во другите класи  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  игри и играчки; предмети за гимнастика и 

спорт што не се опфатени со другите класи; 

украси за елки  

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

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошјеи зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла 

и масти за јадење  

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи; животни (живи); 

свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и 

природно цвеќе; храна за животни; пивски слад  

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

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

кл. 34  тутун; производи за пушачите; кибрити  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(210) TM  2013/217  (220) 22/03/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Тодоровска Анита 

Бул.Јане Сандански бр.35/3-12, 1000 Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591) темно портокалова, темно сина, светло 

сива, бела и црна 

(531) 26.11.25;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  хигиенска нега и нега на убавината на 

луѓето или животните  

 

(210) TM  2013/224  (220) 26/03/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Бојан Трајковски 

ул.„Огњан Прица" бр.23, 1000 Скопје, MK 

(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(540)  

EYE CUE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 9  пренос и репродукција на звук или слика; 

дискови за снимање  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи и канцелариски работи  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи и работиповрзаи за недвижен 

имот  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2013/228  (220) 28/03/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) ДТУ Аполо Ратко ДООЕЛ Скопје 

ул.Никола Парапунов 27/3-5, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

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

(531) 26.01.16;26.11.25;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на продажба на мало и големо (и 

онлајн продажба):на печатачи, тонер касети за 

ласерски печатачи, тонер касети за фотокопири, 

инк кертриџи со и без глава, драмови за копир 

машини и принтери, ролери за тонер касети 

термо трансфер рибони, рибони за иглични 

печатачи, рибони и коректури за машини за 

пишување, рибони за калкулатори, чипови за 

печатачи, мастила за полнење на инк кертрии, 

прашоци за полнење, празни касети за полнење, 

хартија, лепак, пенкала, маркери, усб стикови  

 

(210) TM  2013/229  (220) 28/03/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за трговија и услуги ЦАЈС 

МОНОКЛ ДОО Скопје 

ул.Љубљанска бр.4/локал 225А, Скопје, MK 

(740) Марта Поповска  

ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000 

(540)  

 

(591) темно сина, црна и црвена 

(531) 02.09.04;26.11.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  трговија и услуги со продажба на мало и 

големо на оптички материјали (стакла), очила за 

сонце, рамки за очила; огласување; водење на 

работење; управуваање со работи; 

канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активност и работи  

кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2013/231  (220) 28/03/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за странски јазици и 

преведувачки услуги ЈАЗИЧЕН ЦЕНТАР 

ВОРТЕКС ДОО Скопје 

бул.Јане Сандански бр.76-19, Скопје - 

Аеродром, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

VORTEX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управувње со работи; канцелаариски 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 хардвер 

и софтвер  

 

(210) TM  2013/236  (220) 29/03/2013 

(442) 31/08/2014 
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(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД – Скопје бул.  

"Александар Македонски" бр. 12, 1000 Скопје, 

MK 

(540)  

 

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

зелена, црвена, плава, сива 

(531) 05.07.09;11.03.11;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сушени овошја  

кл. 30  мусли, мешавини од житарки  

кл. 31  сушени семиња  

 

(210) TM  2013/237  (220) 29/03/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591) бела, црна, кафеава, жолта, светло и 

темно зелена, окер 

(531) 03.02.09;05.01.15;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сушени овошја  

кл. 30  мусли, мешавини од житарки  

кл. 31  сушени семиња  

 

(210) TM  2013/238  (220) 29/03/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591) бела, црна, кафеава, жолта, светло и 

темно зелена, плава 

(531) 03.02.09;11.03.11;25.01.19 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сушени овошја  

кл. 30  мусли, мешавини од житарки  

кл. 31  сушени семиња  

 

(210) TM  2013/241  (220) 29/03/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) PRIMA INTERNATIONAL VENTURES LTD. 

PASEA ESTATE, ROAD TOWN TORTOLA, , VG 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

(591) - 

(531) 05.07.08;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  гуми за жвакање  

 

(210) TM  2013/242  (220) 29/03/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) PRIMA INTERNATIONAL VENTURES LTD. 

PASEA ESTATE, ROAD TOWN TORTOLA, , VG 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

(591) - 

(531) 25.01.19;26.01.22;26.02.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  гуми за жвакање  

 

(210) TM  2013/243  (220) 29/03/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) PRIMA INTERNATIONAL VENTURES LTD. 

PASEA ESTATE, ROAD TOWN TORTOLA, , VG 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

(591) - 

(531) 02.05.01;25.01.19;26.04.14 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  гуми за жвакање  

 

(210) TM  2013/244  (220) 29/03/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) PRIMA INTERNATIONAL VENTURES LTD. 

PASEA ESTATE, ROAD TOWN TORTOLA, , VG 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

(591) - 

(531) 25.01.19;26.04.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  гуми за жвакање  

 

(210) TM  2013/245  (220) 01/04/2013 
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(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за производство трговија и 

услуги СТАМБОЛ-КОМПАНИ увоз-извоз 

ДООЕЛ Велес 

ул.КОМПЛЕКС УЗУС бр.К3-36, 1400 Велес, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ  

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

(540)  

 

(591) светло зелена, црна, бела 

(531) 27.05.04;27.05.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  компјутерски бази на податоци, 

компјутерски хардвер, компјутерско 

програмирање, умножување компјутерски 

програми, инсталирање компјутерски програми, 

одржување компјутерски програми, 

програмирање компјутерски систем, услуги на 

заштита на компјутери од вируси, дизајнирање 

графика, давање простор за веб страници, 

креирање и одржување веб странизи за други, 

изнајмување веб сервери, дизајн  

 

(210) TM  2013/249  (220) 02/04/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) SHULTON, INC. 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 

45202, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

NO FADE NO FAIL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  антиперспиранти и деодоранси; препарати 

за бричење вклучувајќи креми за бричење, 

лосиони за бричење, и гелови за бричење; 

препарати за после бричење; парфеми; мириси; 

спрееви за тело; сапун; средства за миење на 

рацете, лицето и телото и други лични 

производи за чистење; препарати за чистење, 

грижа, третман и разубавување на кожата, 

скалпот и косата  

 

(210) TM  2013/250  (220) 02/04/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Specialized Bicycle Components, Inc. 

15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 

95037, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(591) - 

(531) 26.11.06;26.11.13;26.11.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  заштитна облека, обувки и покривки за 

глава, велосипедски кациги; компјутерски уреди 

за велосипеди за мерење време, дистанца и 

брзина  

кл. 12  велосипеди; велосипедски рамки, делови 

и опрема за велосипеди вклучително 

надворешни и внатрешни гуми, тркала, кочници 

и пакни за кочници, ланци и запчаници, волани и 

рачки за волани, главнини, пумпи, фелни, 

седишта, жици, стемови, колчиња за седишта  

кл. 25  облека, обувки, покривки за глава; 

кошули, маици, горни делови за облека, облека 

како основен слој ( base layers), дресови, 

шорцеви со влошки, панталони, долни тренерки, 

хеланки, елеци, греачи за раце, греачи за 

колено, облека за глава, капи, ракавици, 

ракавици за надвор, велосипедски ракавици, 

велосипедски обувки, покривки за обувки, 

велосипедски дресови, велосипедски шорцеви, 

чорапи и јакни  
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(210) TM  2013/251  (220) 02/04/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Specialized Bicycle Components, Inc. 

15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 

95037, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(591) - 

(531) 26.11.06;26.11.13;26.11.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  заштитна облека, обувки и покривки за 

глава, велосипедски кациги; компјутерски уреди 

за велосипеди за мерење време, дистанца и 

брзина  

кл. 12  велосипеди; велосипедски рамки, делови 

и опрема за велосипеди вклучително 

надворешни и внатрешни гуми, тркала, кочници 

и пакни за кочници, ланци и запчаници, волани и 

рачки за волани, главнини, пумпи, фелни, 

седишта, жици, стемови, колчиња за седишта  

кл. 25  облека, обувки, покривки за глава; 

кошули, маици, горни делови за облека, облека 

како основен слој ( base layers), дресови, 

шорцеви со влошки, панталони, долни тренерки, 

хеланки, елеци, греачи за раце, греачи за 

колено, облека за глава, капи, ракавици, 

ракавици за надвор, велосипедски ракавици, 

велосипедски обувки, покривки за обувки, 

велосипедски дресови, велосипедски шорцеви, 

чорапи и јакни  

 

(210) TM  2013/253  (220) 02/04/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Габор Ковач 

ул.Матија Губец бр.5, Суботица, RS 

(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат  

Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) светло портокалова, црвено смеѓа 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  амбалажа (картон и хартија за кпакување, 

хартиени и пластични кеси, торби, коверти од 

хартија и пластика, материјали за пакување од 

скроб)  

кл. 30  брашно и производи од жита  

кл. 35  огласување  

кл. 39  пакување и складирање стока  

кл. 42  технолошки услуги  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци  

 

(210) TM  2013/262  (220) 03/04/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd. 

No. 118, Hongta Avenue, Hongta District, Yuxi, 

Yunnan, CN 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

(591) - 

(531) 26.05.09;26.05.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  Тутун; Тутун за џвакање; Пури; Цигари 

кои содржат замена за тутун, кои не се за 

медицинска употреба; Цигари; Цигарили; Тревки 

за пушење; Бурмут; намален тутун; остатоци од 

тутун; Писки за цигари од жолт килибар за пури и 
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држачи на цигари; Торбички за тутун; Врвови на 

цигари; Лулиња за тутун; Секачи за пури; Кутии 

за пури; Кутии за цигари; Држачи за пури; Џебни 

машини за виткање цигари; Држачи за цигари; 

Писки за држачи за цигари; Чистачи на лулиња 

за тутун ; Рафтови за лулиња; Тегли за чување 

тутун; Кутии за бурмут; Пепелници за пушачи; 

Плукалник за корисници на тутун; Кутија за 

чување пури-хјумидор; Кибрит; Држачи за 

кибрит; Кутии за кибрит; Запалки за пушачи; 

Садови со плин за запалки; Камчиња за запалки; 

Држач за бутан за употреба во запалки; Бутан(за 

пушење); Филтери за цигари; Кочани од хартија 

за цигари; Хартија што апсорбира за лулиња; 

Хартија за цигари; Состав на полнењето на 

филтерот за цигари  

 

(210) TM  2013/264  (220) 04/04/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Biogen Idec MA Inc. (a Massachusetts 

Corporation) 

14 Cambridge Center, Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

PLEGRIDY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третманот на 

невролошки пореметувања  

 

(210) TM  2013/265  (220) 04/04/2013 

(442) 31/08/2014 

(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)  

ANASTRO-CELL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска употреба; 

диететски супстанции прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјали за пломбирање заби и забарски 

смоли; дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2013/266  (220) 04/04/2013 

(442) 31/08/2014 

(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)  

LETRO-CELL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска употреба; 

диететски супстанции прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјали за пломбирање заби и забарски 

смоли; дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2013/267  (220) 04/04/2013 

(442) 31/08/2014 

(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)  

TEMOZO-CELL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска употреба; 

диететски супстанции прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјали за пломбирање заби и забарски 
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смоли; дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2013/270  (220) 05/04/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје, 

MK 

(540)  

RED OMEGA 3 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, додатоци во 

исхраната  

 

(210) TM  2013/271  (220) 05/04/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Reckitt Benckiser LLC 

Morris Corporate Center IV, 3999 Interpace 

Parkway, Parsippany, New Jersey 07054-0225, 

US 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје 

(540)  

MEGARED 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски додатоци; диететски додатоци 

за храна; хранливи додатоци; витамини и 

витамински препарати; минерали и минерални 

препарати; омега - 3 масни киселини, 

фосфолипиди и анти-оксиданси за развој на 

здравје  

 

(210) TM  2013/276  (220) 08/04/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

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

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) - 

(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 
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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  2013/277  (220) 09/04/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Ристовски Добре 

ул.532 бр.33 Марино Илинден Скопје , MK 

(540)  

 

(591) црвена, жолта, црна и бела 

(531) 25.01.19;26.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  дрвени брикети, брикети лесно запаливи и 

брикети од тресет  
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кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

дрвени брикети, брикети лесно запаливи 

брикети од тресет  

 

(210) TM  2013/280  (220) 09/04/2013 

(442) 31/08/2014 

(300) Z20121722A  11/10/2012  HR 

(731) B.S. A. 

33 Avenue du Maine - Tour Maine 

Montparnasse, 75015 Paris, FR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

(591) црвена, бела, златна, светло зелена, 

зелена, темно зелена, светло кафена, кафена, 

темно кафена, окер, светло сина, сина 

(531) 08.03.25;19.03.25;25.01.19 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

екстракти; јајца; млеко и млечни производи, 

путер, сирење, јогурт, павлака (млечни 

производи), млеко од соја (замена на млеко); 

прехранбени масла и масти; млечни пијалоци во 

кои млекото преовладува; миксови и подготвени 

јадења кои ги содржат наведените производи, 

имено месо, риба, живина и дивеч, месни 

екстракти, јајца, млеко и млечни производи, 

путер, сирење, јогурт, павлака (млечни 

производи), млеко од соја (замена за млеко)  

 

(210) TM  2013/281  (220) 09/04/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

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

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) - 

(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 
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информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

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

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

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

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) - 

(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 
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рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 
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автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

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

(442) 31/08/2014 

(731) The Goodyear Tire & Rubber Company 

200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316-0001, 

US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

TREADMAX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми, пневматски гуми, гуми за 

моторцикли, гуми за теренски возила, 

автомобилски гуми, камионски гуми, земјоделски 

гуми; внатрешни гуми; гасеници за возила; шари 

за возила;  шари за гуми, шари за репарација на 

гуми, материјали за репарација на гуми; 

бандажи; оквири за бандажи; оски за тркала; 

капаци за оски за тркала; калници за возила; 

материјали и прибори за поправка на гуми и 

внатрешни гуми; направи за заштита од 

пролизгување на возила; кочници; црева за 

возила; балансери со тежина за тркала; апарати 

за пумпање на гуми; опрема за гуми; 

амортизери; делови за автомобили направени 

главно од гума; делови и делчиња за сите 

гореспоменати производи  

кл. 35  рекламирање и промовирање на гуми, 

внатрешни гуми, гасеници за возила; шари за 

возила, шари за репарација на гуми, бандажи, 

оски за тркала, капаци за оски за тркала, 

материјали за поправка на гуми и внатрешни 

гуми и делови и делчиња за моторни возила; 

рекламирање и промовирање на гуми, 

внатрешни гуми, гасеници за возила, шари за 

возила, шари за репарација на гуми, бандажи, 

оски за тркала, капаци за оски за тркала, 

материјали за поправка на гуми и внатрешни 

гуми и делови и делчиња за моторни возила со 

користење на електронски комуникациски 

мрежи, Интернет, екстранет, Интранет и  

локални мрежи (LANs); услуги за набавка кои им 

помагаат на трети лица да обезбедат гуми, 

внатрешни гуми, гасеници за возила; шари за 

возила, шари за репарација на гуми, бандажи, 

оски за тркала,  капаци за оски за тркала, 

материјали за поправка на гуми и внатрешни 

гуми и делови и делчиња за моторни возила; 

електронски услуги за набавка кои им помагаат 

на трети лица да обезбедат гуми, внатрешни 

гуми, гасеници за возила; шари за возила, шари 

за репарација на гуми, бандажи, оски за тркала,  

капаци за оски за тркала, материјали за 

поправка на гуми и внатрешни гуми и делови и 

делчиња за моторни возила; услуги на продажба 

на големо и мало поврзани со гуми, внатрешни 

гуми, гасеници за возила; шари за возила, шари 

за репарација на гуми, бандажи, оски за тркала,  

капаци за оски за тркала, материјали за 

поправка на гуми и внатрешни гуми и делови и 

делчиња за моторни возила; здружување за 

корист на други на различни производи 

(исклучувајќи нивен транспорт), имено, 

внатрешни гуми, гасеници за возила; шари за 

возила, шари за репарација на гуми, бандажи, 

оски за тркала,  капаци за оски за тркала, 

материјали за поправка на гуми и внатрешни 

гуми и/или делови и делчиња за моторни возила 

кои се наоѓаат во малопродажба, 

големопродажни објекти, преку веб страници 

или програми за телевизиска продажба; бизнис 

консултации и советување поврзани со гуми, 

гасеници за возила; шари за возила, шари за 

репарација на гуми, бандажи, оски за тркала,  

капаци за оски за тркала, материјали за 

поправка на гуми и внатрешни гуми и делови и 

делчиња за моторни возила; услуги на 

малопродажни продавници за гуми; услуги за 

малопродажба на гуми; информации пласирани 

на Интернет кои се однесуваат на погоре 

споменатото; консултации и информации 

поврзани со погореспоменатите услуги; 

обезбедување на погореспоменатите услуги 

преку употреба на Интернет и други мрежи за 
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електронска комуникација; комерцијални услуги 

поврзани со гуми, комерцијални услуги за 

репарирање поврзани со гуми, менаџмент услуги 

поврзани со гуми, бизнис менаџмент, бизнис 

администрација, рекламирање, канцелариски 

работи, консултации, помош при комерцијален 

или индустриски менаџмент, помош при 

комерцијален или индустриски менаџмент 

поврзан со гуми, прикажување на производи, 

промоција на продажба, набавни услуги за други  

кл. 37  услуги за одржување и поправка на 

возила; услуги за поправка на гуми; репарирање 

на гуми; монтажа на гуми; консултации, совети и 

обезбедување информации поврзани со 

поправка, структура, репарирање, состав, 

одржување, монтирање и поставување на гуми, 

гасеници за возила, шари за возила, шари за 

репарација на гуми, бандажи, оски за тркала, 

капаци за оски за тркала; консултации, совети и 

обезбедување информации поврзани со 

поправка и репарација на гуми и внатрешни гуми 

со користење на репарирачки материјали за 

гуми и внатрешни гуми; обезбедување на 

погореспоменатите услуги преку интерактивна 

датабаза, Интернет и мрежи за електронска 

комуникација; консултации, информативни и 

советодавни услуги кои се однесуваат или се 

поврзани со погоренаведените услуги; 

информации обезбедени на Интернет или други 

мрежи за електронска комуникација поврзани со 

погоренаведените услуги; технички услуги 

поврзани со гуми, технички услуги за 

репарирање поврзани со гуми, услуги за 

поправка, услуги за монтажа, услуги за 

одржување, техничка помош, инсталации на 

машинерија, одржување на возила, одржување 

на моторни возила, поправка на моторни возила, 

станици за сервис на возила, вулканизација на 

гуми  

 

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

(442) 31/08/2014 

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

(731) Budget Rent A Car System, Inc. 

6 Sylvan Way, Parsippany, NEW JERSEY 07054, 

US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

 

(591) - 

(531) 26.03.04;26.03.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  електрични и научни апарати; компјутерски 

софтвер за употреба во бироа за изнајмување 

на возила, кој служи за евиденција на 

резервациите и на возилата, како и за 

одржување на податоците кои се однесуваат на 

возилата, клиентите и закупнините; компјутерски 

софтвер за евиденција на изнајмените возила, 

наснимен; софтвер кој може да се преземе од 

мрежа во вид на мобилна апликација за 

изнајмување на возила или услуги за закупнини; 

систем за глобално позиционирање (GPS); 

интерактивни компјутерски киосци опремени со 

компјутери, компјутерски хардвер, компјутерска 

периферија и компјутерски оперативен софтвер, 

наменети за употреба во областа на 

изнајмувањето на возила или услугите за 

закупнини; апарати за навигација на возила; 

сателитски радиоприемници; хардвер за 

телекомуникации и мрежно пренесување на 

податоци, имено, уреди за пренос и изнесување 

на глас, податоци и видео комуникации преку 

инфраструктура од мноштво на мрежи и со 

примена на протоколи за комуникација  

кл. 12  возила; автомобили; автобуси на моторен 

погон; автобуси и нивни структурни делови; 

рамки за регистарски таблички; моторни возила, 

имено, автомобили, камиони, комбиња, услужни 

возила за спортски терени и нивни структурни 

делови; приклучни возила  

кл. 16  производи од хартија и печатени работи; 

брошури во областа на патувањето, 

изнајмување на возила, транспорт; календари; 

списанија кои се однесуваат на патување; 

пенкала; туристички брошури; прирачници-

водичи за патување; карти; печатени обрасци; 

печатени работи, имено, хартиени знаци, книги, 
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прирачници, програми, билтени, информациски 

карти и брошури во областа на патувањето, 

изнајмувањето на возила и транспортот  

кл. 35  услуги за рекламирање и деловно 

работење; деловно управување во областа на 

транспортот и испораката; услуги за лојалност 

на корисниците и услуги за клуб на корисници, за 

комерцијални, промотивни и/или рекламни цели; 

понуда за поддршка за деловен менаџмент во 

областа на формирањето и/или 

функционирањето на фирми за изнајмување и 

закуп на возила; "он-лајн" малопродажни услуги 

кои се однесуваат на моторни возила; 

воведување програми за доделување на стимул 

за клиентите, преку издавање и обработка на 

поени за лојалност за "он-лајн" купување на 

производи и услуги што ги нуди компанијата; 

воведување програми за доделување на стимул 

за клиентите, преку издавање и обработка на 

купони за лојалност за честа употреба за 

субјектите учесници; воведување на договори за 

управување со возилата во јавниот сектор; 

обезбедување на транспортна документација за 

други лица; услуги за управување во областа на 

транспортот, имено, планирање и координирање 

на превоз на патници за други лица  

кл. 36  финансиски услуги; обезбедување 

ваучери за плаќање на трошоците за превоз.  

кл. 37  услуги за поправка; услуги за итна помош 

на патишта, имено, примање повици за помош 

на патишта, менување на дупната гума, итно 

дотур на гориво и активирање на возилото со 

премостување на акумулаторот (со штипки)  

кл. 39  услуги за транспорт и складирање; 

организирање патувања; автобуски превоз; 

изнајмување автомобили; превоз со автомобили; 

возачки услуги; координирање на организацијата 

на поединечни и групни патувања; услуги за итна 

помош на патишта, имено, влечење, услуги за 

испорака на дигалки (со преносен систем) и на 

алатки; изнајмување патнички возила; 

изнајмување автомобили; изнајмување камиони; 

изнајмување возила; услуги за резервација и 

чекирање за превоз; "он-лајн" услуги за 

резервации за превоз; превоз на патници; 

обезбедување на патнички информации преку 

компјутерска датотека достапна "он-лајн"; 

обезбедување на патнички информации; 

резервации за изнајмување на возила; 

изнајмување на подвижни комбиња; 

изнајмување на GPS опрема за навигација; 

изнајмување камиони; изнајмување возила; 

превоз на патници; консултантски услуги за 

транспорт; информации за превоз; услуги на 

туристичка агенција, имено, вршење резервации 

и чекирање за превоз; услуги за резервации за 

превоз; патнички здруженија; планирање на 

патувања; услуги за управување на возила  

кл. 41  образование и забава; услуги за членство 

во клубови  

кл. 42  компјутерски и научни; воведување на 

"веб сајт" технологија која им овозможува на 

корисниците да извршат резервација за 

патување  

 

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

(442) 31/08/2014 

(230) (300) 85/842894  06/02/2013  US 

(731) Budget Rent A Car System, Inc. 

6 Sylvan Way, Parsippany, NEW JERSEY 07054, 

US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

BUDGET 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  електрични и научни апарати; компјутерски 

софтвер за употреба во бироа за изнајмување 

на возила, кој служи за евиденција на 

резервациите и на возилата, како и за 

одржување на податоците кои се однесуваат на 

возилата, клиентите и закупнините; компјутерски 

софтвер за евиденција на изнајмените возила, 

наснимен; софтвер кој може да се преземе од 

мрежа во вид на мобилна апликација за 

изнајмување на возила или услуги за закупнини; 

систем за глобално позиционирање (GPS); 

интерактивни компјутерски киосци опремени со 

компјутери, компјутерски хардвер, компјутерска 

периферија и компјутерски оперативен софтвер, 

наменети за употреба во областа на 
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изнајмувањето на возила или услугите за 

закупнини; апарати за навигација на возила  

кл. 12  возила; автомобили; моторни возила, 

имено, автомобили, камиони, комбиња, услужни 

возила за спортски терени  

кл. 16  производи од хартија и печатени работи; 

брошури во областа на патувањето, 

изнајмување на возила, транспорт; календари; 

списанија кои се однесуваат на патување; 

пенкала; карти; билтени  

кл. 35  услуги за рекламирање и деловно 

работење; услуги за лојалност на корисниците и 

услуги за клуб на корисници, за комерцијални, 

промотивни и/или рекламни цели; понуда за 

поддршка за деловен менаџмент во областа на 

формирањето и/или функционирањето на 

фирми за изнајмување и закуп на возила; "он-

лајн" малопродажни услуги кои се однесуваат на 

моторни возила; воведување програми за 

доделување на стимул за клиентите, преку 

издавање и обработка на поени за лојалност за 

"он-лајн" купување на производи и услуги што ги 

нуди компанијата; воведување програми за 

доделување на стимул за клиентите, преку 

издавање и обработка на купони за лојалност за 

честа употреба за субјектите учесници; 

обезбедување на транспортна документација за 

други лица; услуги за малопродажба во областа 

на моторните возила  

кл. 36  финансиски услуги; обезбедување 

ваучери за плаќање на трошоците за превоз; 

услуги за осигурување, имено, услуги за заложно 

осигурување на моторни возила  

кл. 37  услуги за поправка; услуги за итна помош 

на патишта, имено, примање повици за помош 

на патишта, менување на дупната гума, итно 

дотур на гориво и активирање на возилото со 

премостување на акумулаторот (со штипки)  

кл. 39  услуги за транспорт и складирање; 

организирање патувања; автобуски превоз; 

изнајмување автомобили; превоз со автомобили; 

координирање на организацијата на поединечни 

и групни патувања; услуги за итна помош на 

патишта, имено, влечење, услуги за испорака на 

дигалки (со преносен систем) и на алатки; 

изнајмување патнички возила; изнајмување 

автомобили; изнајмување камиони; изнајмување 

возила; услуги за резервација и чекирање за 

превоз; "он-лајн" услуги за резервации за 

превоз; обезбедување на патнички информации; 

резервации за изнајмување на возила; 

изнајмување на подвижни комбиња; 

изнајмување на GPS опрема за навигација; 

изнајмување камиони; изнајмување возила; 

превоз на патници; консултантски услуги за 

транспорт; информации за превоз; услуги на 

туристичка агенција, имено, вршење резервации 

и чекирање за превоз; услуги за резервации за 

превоз; планирање на патувања  

кл. 41  образование и забава; услуги за членство 

во клубови  

кл. 42  компјутерски и научни; воведување на 

"веб сајт" технологија која им овозможува на 

корисниците да извршат резервација за 

патување  

 

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

(442) 31/08/2014 

(300) 011690955  26/03/2013  EM 

(731) COLGATE - PALMOLIVE COMPANY 

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

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

PALMOLIVE 

MEDITERRANEAN 

MOMENTS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни, парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на забите; 

абразивнa хартија; Абразиви; Лепила за ставање 

лажни трепки; Лепила за прицврстување перики; 

Лепила за козметичка употреба; Лосиони што се 

користат по бричење; Препарати за освежување 

воздух; Бадемово млеко  за козметички цели; 

Бадемово масло; Бадемов сапун; Препарати од 

Алое Вера за козметичка употреба; Камена 
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стипса [антисептик]; Килибар [парфем]; Амонијак 

[испарливи алкали] [детергент]; Сапуни против 

потење; Антиперспиранти [прибор за лична 

хигиена]; Средства за неутрализација на 

статичкиот еликтрицитет што се користат во 

домаќинството; Aромати [есенцијални масла]; 

Антисептици за козметичка употреба; Бадиан 

суштина; Балзами што не се користат за 

медицинска употреба; Основи за цветни 

парфеми, Соли за бањање што не се за 

медицинска употреба; Боја за бради; Маски за 

убавина; Масло од бергамот; Средства за 

белење [избелувачи] за козметичка употреба; 

Соли за белење; Сода за белење; Спрејови за 

освежување на здивот; Ленти за освежување на 

здивот; Ароми за торти [есенцијални масла]; 

Торти од сапун; Воздух во лимени садови под 

притисок за чистење и бришење прав; Карбиди 

на метали [абразиви]; Креда за чистење; 

Производи за чистење; Млеко за чистење за 

тоалетна употреба; Облека импрегнирана со 

детергент за чистење; Восок за чевли; 

Хемикалии за осветлување на бои за употреба 

во домаќинството [перење]; Производи за 

отсранување на боја; колоранти за тоалетна 

употреба; Корунд [абразив]; Козметички креми; 

Козметички бои; Козметички четки; Козметички 

моливи; Козметички препарати за бањи; 

Козметички препарати за трепки; Козметички 

производи за нега на кожата; Козметички 

производи за слабеење; Козметика; Козметика 

за животни; Стапчиња обложени со памук за 

козметички цели; Памукчиња за козметичка 

употреба; Декоративни отстранувачи за 

козметичка употреба; Одмастувачи што не се 

користат во текот на процесот на производство; 

Гелови за белење на забите; Паста за заби; 

Средства за полирање на заби; Дезодорантни 

сапуни; Дезодоранси за човечките суштества 

или за животни; Дезодоранси за домашни 

миленици; Депилатори; Восок за депилација; 

Детергенти што не се користат во процесите на 

производство и што не се за медицинска 

употреба; Diamantine [абразиви]; Сапуни за 

дезинфекција; Производи за туширање за лични 

хигиена или за дезодорантна употреба 

[косметички производи]; Производи за хемиско 

чистење; Шампони за суво миење; Средства за 

сушење за машини за миење садови; Тоалетни 

води; Кварц; Шмиргла; Хартија за брусење; 

Есенцијални масла од кедрово дрво; 

Есенцијални масла од цутрон; Есенцијални 

масла од лимон; Eтерични есенции; Етерични 

масла; Екстракти од цвеќиња [парфеми]; 

Козметика за веѓи, Моливи за веѓи; Средства за 

онекнување при перење; Лажни трепки; Лажни 

нокти; Ароми за пијалаци [есенцијални масла]; 

Восок за подови; Отстранувачи на восок за 

подови [производи за триење]; Производи за 

кади [парфеми]; Производи за освежување; 

Gaultheria масло; Гераниол; Крпи за чистење 

стакло; Масти за козметичка употреба; 

Производи за иситнување; Боја за коса; Лосиони 

за коса, Спреј за коса; Происзводи за виткање 

коса; Хелиотропин; К'на [козметичка боја], 

Водороден пероксид за козметичка употреба; 

Темјан; Ionone [парфимерија]; Масло од јасмин; 

Вода пепелница за перење со сода; Страк 

кинески темјан; Производи за отстранување на 

лак; Белило за перење; Плавила за перење 

алишта; Сјај за алишта; Производи за перење; 

Производи за киснење на алишта; Производи за 

штиркање алишта; Восок за перење; Масло од 

лаванда; Вода од лаванда; Производи за 

белење кожа; Производи за заштита на кожа 

[политури]; Сјаеви за усни; Кармини; Лосиони за 

козметичка употреба; Шминка; Шминка во прав; 

Производи за шминкање; Производи за 

отстранување на шминка; Маскара; Гелови за 

масажа што не се за медицинска употреба; 

Медикаментозен сапун; Есенција од нане 

[есенцијални масла]; Нане за парфимерии; 

Раствори за дезинфекција на устата што не за 

медицинска употреба; Мошус [парфимерија]; 

Восок за мустаќи; Лепенки за украсување нокти; 

Производи за нега на нокти; Лак; 

Неутрализатори за постојано виткање; Течности 

против лизгање на подови; Восок против 

лизгање на подови; Масло од терпентин за 

одмастување; Масла за чистење; Масла за 

козметичка употреба; Масла за парфеми и 

мириси; Масла за тоалетна употреба; Производи 

за отстранување на бои; Пасти за ремени за 

острење бричеви; Парфимерија; Парфеми; 
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Вазелин за козметичка употреба; Политура за 

мебел и подови; Креми за полирање; Хартија за 

полирање; Производи за полирање; Црвило за 

сјај; Камен за полирање; Восок за полирање; 

Креми за козметичка употреба; Potpourris 

[мириси]; Производи за чистење вилици; 

Производи за чистење одводни цевки; 

Производи што им даваат сјај на листовите на 

растенијата; Камен од пемза; Quillaia (кора за 

миење); Масло од рози; Препарати за 

отстранување 'рѓа; Кесички за парфимирање 

постeлнина; Сафрол; Песочен фабрикат; 

Хартија за стружење; Препарати за 

отстранување каменец за употреба во 

домаќинството; Миризлива вода; Миризливо 

дрво; Раствори за триење; Шампони; Шампони 

за домашни миленици; Препарати за бричење; 

Сапун за бричење; Камења за бричење 

[антисептици]; Производи за постигнување сјај 

[политури]; Крем за чевли; Сјај за чевли, Восок 

за чевли; Восок за чевлари; Силиконски карбид 

[абразиви]; позадинава Креми за белење на 

кожата; Производи за измазнување [штиркање]; 

Камен за мазнење; Сапун; Сапун за 

осветлување на текстил; Сапун против потење 

на нозе; Сода; Отстранувач на дамки; Скробен 

сјај за перење алишта; Производи за сончање 

[козметички производи]; Препарати за сончање; 

Кројачки восок; Пудра во прав, за тоалетна 

употреба; Терпени [есенцијални масла]; 

Ткаенини импрегнирани со козметички лосиони; 

Тоалетна вода; Козметички производи; 

Триполски камен за полирање; Терпентин, за 

одмастување, Препарати за отастранување на 

лак; Вулканската пепел за чистење; Производи 

за шистење тапети; Сода бикарбона, за 

чистење; Восоци за кожа; Избелувачи; Средства 

за чистење шофершајбни  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска употреба; 

диететска храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или за ветеринарна употреба, храна 

за бебиња; Диететски додатоци за луѓето и 

животните; Фластери, материјали за 

преврзување; Материјал за пломбирање заби, 

забарски смоли; Дезинфекциони средства; 

Препарати за уништување штетници; фунгициди, 

хербициди; Апсорбирачки памук; Акарициди; 

Ацетати за фармацевтска употреба; Киселини за 

фармацевтска употреба; Аконитин; Лепливи 

ленти за медицинска употреба; Лепливи 

фластери; Лепила за протези; Адитиви за 

медицинска употреба; Производи за освежување 

воздухот; Производи за прочистување на 

воздухот; Албумински додатоци во исхраната; 

Aлбумински прехранбени производи за 

медицинска употреба; Aлбумински производи за 

медицинска употреба; Алкохол за фармацевтска 

употреба; Алдехиди за фармацевтска употреба; 

Aлгициди; Алгинатски додатоци во исхраната; 

Aлгинати за фармацевтска употреба; Алкални 

јодиди за фармацевтска употреба; Алкалоиди за 

медицинска употреба; Легури од скапоцени 

метали за стоматолошка употреба; Производи 

од Алое Вера за фармацевтска употреба; 

Алуминиум ацетат за фармацевтска употреба; 

Амино киселини за медицинска употреба; Амино 

киселини за ветеринарни цели; Aнестетици; 

Аналгетици; Кора од Angostura за медицинска 

употреба; Средства за миење животни; 

Антиревматски белегзии; Антиревматски 

прстени; Производи против урина; Антибиотици; 

Антикриптограмски препарати; Антиоксидантни 

апчиња; Антипаразитски околувратници за 

животни; Антипаразитарниот производи; 

Антисептичен памук; Антисептици; Апчиња за 

потиснување на апетит; Апчиња за потиснување 

на апетит за медицинска употреба; Препарати за 

главоболка; Асептичен памук; Чај против астма; 

Пелена-панталони за бебиња; Бебешки влошки 

[пелени]; Бактериски отрови; Бактериски 

подготовките за медицинска и ветеринарна 

употреба; Бактериолошки култури; 

Бактериолошки подготовки за медицинска и 

ветеринарна употреба; Балзами за медицинска 

употреба; Балзамски препарати за медицинска 

употреба; Завои за преврзување, Кора за 

фармацевтска употреба; Бањи (терапевтски 

рпепарати за бањи); Бањи (соли за бањи за 

медицинска употреба); Појаси за хигиенски 

влошки [крпи]; Сода бикарбона за фармацевтска 

употреба; Биоцидите; Биолошки препарати за 

медицинска употреба; Биолошки препарати за 

ветеринарни цели; Биолошки ткивни култури за 
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медицинска употреба; Биолошки ткивни култури 

за ветеринарни цели; Подготовки од бизмут за 

фармацевтска употреба, Бизмут субнитрат за 

фармацевтска употреба; Крв за медицинска 

употреба; Крвна плазма, Коскен цемент за 

хируршки и ортопедски цели; Гривни за 

медицинска употреба; Влошки за дојки; Бром за 

фармацевтска употреба; Бронходилататорни 

препарати; Влошки за болни меури на нозете; 

Нус-производи од преработка на житарки за 

диететска или медицинска употреба; Капсули за 

фармацевтска употреба; Медицинска подготовка 

за голтање која се состои најчесто од паста од 

оризово брашно со додаден лек за 

фармацевтска употреба; освежувачи на здив за 

фармацевтска употреба; Каломел; Камфор за 

медицинска употреба; Масло од камфор за 

медицинска употреба; Бонбони за медицинска 

употреба; Бонбони, медикаментозни; Капсули за 

лекови; Карболинеум [парастицид]; Казеин 

додатоци во исхраната; Рицинусово масло за 

медицинска употреба; Срества за миење на 

говеда; Каустични моливи; Каустични средсва за 

фармацевтска употреба; Кедрово дрво за 

одбивање инсекти; Целилосни естери за 

фармацевтска употреба; Целулозни етери за 

фармацевтска употреба, Цемент за животински 

копита; Јаглен за фармацевтска употреба; 

Хемиски проводници за електрокардиограмски 

електроди; Хемиски контрацептиви; Хемиски 

препарати за медицинска употреба; Хемиски 

препарати за фармацевтска употреба, Хемиски 

препарати за дијагностицирање на бременоста; 

Хемиски препарати за лекување филоксера; 

Хемиски препарати за ветеринарни цели; 

Хемиски препарати за лекување на мувла; 

Хемиски препарати за третирање на гар на 

пченица; Хемиски реагенси за медицински или 

ветеринарна намена; Хемиско-фармацевтски 

препарати; Гума за џвакање за медицинска 

употреба; Производи за измрзнатини; Кинолин 

за медицинска употреба; Хлороформ; Колани за 

медицинска употреба; Кокаин; Код масло од црн 

дроб; Колодион за фармацевтска употреба; 

Колириум; облоги; Кондуранго кора за 

медицинска употреба; Препарати за чистење 

контактни леќи; Спрејови за ладење за 

медицинска употреба; Лекови за плускавци; 

Прстени за плускавци на стапалата; Памук за 

медицинска употреба; Крем за забен камен за 

фармацевтска употреба; Креозот за 

фармацевтска употреба, Кротон кора; Култури 

на микроорганизми за медицинска и 

ветеринарна употреба; Curare; Decoctions за 

фармацевтска употреба; Стоматолошки 

абразиви, Стоматолошки амалгами; 

Стоматолошки амалгами од злато; 

Стоматолошки цементи, Стоматолошки 

материјали за отпечатоци; Стоматолошки лак; 

Стоматолошки мастикс; Дезодоранси за облека 

и текстил; Дезодоранси, што не се за човекот 

или на животните; Депуративи; Детергенти за 

медицинска употреба; Дијабетски леб 

прилагоден за медицинска употреба; 

Дијагностички препарати за медицинска 

употреба; Пелени за домашни миленици; 

Дијастаза за медицинска употреба; Диетални 

влакна; Диететски додатоци за животни; 

Диететско пијалаци прилагодени за медицинска 

употреба; Диететска храна прилагодени за 

медицинска употреба; Диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба; Дигестиви 

за фармацевтска употреба; Дигиталин; Копра 

масло за медицинска употреба; Средства за 

дезинфекција за хемиски тоалети; Средства за 

дезинфекција од хигиенски причини; Лосиони за 

кучиња; Средства за миење кучиња; Препарати 

за туширање за медицинска употреба; Преврски, 

медицински; Лекови за медицинска употреба; 

Еликсири [фармацевтски препарати]; Ензимски 

додатоци во исхраната; Ензимски препарати за 

медицинска употреба; Ензимски препарати за 

ветеринарна употреба; Ензими за медицинска 

употреба; Ензими за ветеринарна употреба; 

Рокче за фармацевтска употреба; Естри за 

фармацевтска употреба; Етери за фармацевтска 

употреба; Еукалиптол за фармацевтска 

употреба, Еукалиптус за фармацевтска 

употреба; Евакуанти; Екстракти на хмељ за 

фармацевтска употреба; Вода за очи; Очни 

преврски за медицинска употреба; Лекови 

против треска; Анасон за медицинска употреба; 

Ферменти за фармацевтска употреба; Кутии за 

прва помош, исполнети; Оброк од риба за 
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фармацевтска употреба; Цвеќе од сулфур за 

фармацевтска употреба; Хартија за фаќање 

муви; Препарати за уништување муви; Лепила за 

фаќање муви; Храна за бебиња; Форм алдехид 

за фармацевтска употреба; Мелеми за лекување 

смрзнатини за фармацевтска употреба; 

Фумицирани стапчиња; Препарати за 

дезинсекција за медицинска употреба; 

Фунгициди; Танинска киселина за фармацевтска 

употреба; Смола (Gamboge) за медицинска 

употреба; Гасови за медицинска употреба; Газа 

за завои; Желатин за медицинска употреба; 

Горчина за фармацевтска употреба; Гермициди; 

Гликоза додатоци во исхраната; Гликоза за 

медицинска употреба; Глицерин за медицинска 

употреба; Глицерофосфати; Масти за 

медицинска употреба; Масти за ветеринарни 

цели; Гваикол за фармацевтска употреба, Гуми 

за џвакање за медицинска употреба; Гурјун 

[gurjon, gurjan] балзам за медицинска употреба; 

Моливи за главоболка; Хематоген; 

Хемоглобинот, Препарати за хемороиди; 

Хемостатски моливи; Билни чаеви за 

медицинска употреба; Хербициди; Хормоните за 

медицинска употреба; Хидрастин; Хидрастинин; 

Хидриран хлорал за фармацевтска употреба; 

Водороден пероксид за медицинска употреба; 

Темјан за уништување инсекти; Средство за 

уништување инсекти; Инсектициди; Јодиди за 

фармацевтска употреба; Јод за фармацевтска 

употреба; Јодоформ; Ирска мов за медицинска 

употреба; Изотопи за медицинска употреба; 

Јалап; Хинап, медикаментозен; Млечно брашно 

за бебиња; Лактоза за фармацевтска употреба; 

Препарати за уништување ларви; Лаксативи; 

Оловна вода; Лецитин додатоци во исхраната; 

Лецитин за медицинска употреба; Пијавици за 

медицинска употреба; Течни масти; Диететски 

додатоци со ленено семе, Ленено семе за 

фармацевтска употреба; Оброк со ленено семе 

за фармацевтска употреба; Додатоци во 

исхраната со ленено масло; Тупфер (за 

преврска) за медицинска употреба; Сладок 

корен за фармацевтска употреба; Лосиони за 

фармацевтска употреба; Лосиони за 

ветеринарна намена; Таблетки за фармацевтска 

употреба; Лупулин за фармацевтска употреба; 

Магнезија за фармацевтска употреба; слад за 

фармацевтска употреба; Млеко и пијалаци од 

малт за медицинска употреба; Ризофора кора за 

фармацевтска употреба; Оброк за 

фармацевтска употреба; Препарати за 

слабеење  за медицинска употреба; Медицински 

алкохол; Медицински пијалаци; Медицински 

препарати за раст на косата; Лековити билки; 

Медицински инфузии, Медицинска кал; 

Медицински масла; Медицински корени; 

Медицински чаеви; Преносливи медицински 

кутии; Лекови за ублажување на запек; Лекови за 

стоматолошка употреба; Лекови за човечка 

употреба; Лекови за ветеринарна намена; 

Мелиса вода за фармацевтска употреба; 

Ментол; Живина маст; Млечни ферменти за 

фармацевтска употреба; Млеко од бадеми за 

фармацевтска употреба; Млечна маст; 

Минерални додатоци на храната; Соли на 

минерална вода; Минерални води за медицинска 

употреба; Нане за фармацевтска употреба; 

Калапи восок за стоматолозите; Молескин за 

медицинска употреба; Хартија против молци; 

Препарати за уништување молци; Вода за 

измивање уста за медицинска употреба; Кал за 

бањи; Топли облоги за фармацевтска употреба, 

Масло од сенф за медицинска употреба; Топли 

облоги; Myrobalan кора за фармацевтска 

употреба, Влошки за собирање урина; 

Наркотици; Нервини; Додатоци во исхраната; 

Нутритивни супстанции за микроорганизми; 

Масло од терпентин за фармацевтска употреба; 

Масти за фармацевтска употреба; Опијати; 

Опиум; Оподелдок; Оротерапевтски препарати; 

Кислородни бањи; Кислород за медицинска 

употреба; Влошки за панталони за собирање 

урина; Облоги на облека [санитарни]; Хартија за 

топли обологи; Паразитициди; Бисер во прав за 

медицинска употреба; Лен за фармацевтска 

употреба; Пепсини за фармацевтска употреба; 

Пептони за фармацевтска употреба; Сексуални 

лубриканти за лична употреба; Пестициди; 

Вазелин за медицинска употреба; Фармацевтски 

препарати; Фармацевтски препарати за нега и 

заштита на кожа; Фармацевтски препарати за 

лекување на првут; Фенол за фармацевтска 

употреба; Фосфати за фармацевтска употреба; 
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Отрови; Додатоци во исхраната со полен; 

Помади за медицинска употреба; Порцелан за 

забни протези, Калиумови соли за медицинска 

употреба; Катаплазми; Прашак од кантаридин; 

Подготовките за груби раце; Подготовките за 

уништување на сува изгниена габа; Препарати 

за уништување на глувци; Препарати за 

уништување на штетни животни; Подготовки за 

намалување на сексуалната активност; 

Препарати за лекување на изгореници; 

Подготовки од вар за фармацевтска употреба; 

Подготовките на елементи во трагови за човечка 

и животинска употреба; Подготовки за 

олеснување при ваѓање заби; Додатоци во 

исхраната од прополис; Прополис за 

фармацевтска употреба; Протеини - додатоци во 

исхраната; Протеини - додатоци за животни; 

Пиретрим прав; Quassia за медицинска 

употреба; Куевбрако за медицинска употреба; 

Кинин за медицинска употреба; Радиоактивни 

материи за медицинска употреба; Радиолошки 

контрасни супстанции за медицинска употреба; 

Радиум за медицинска употреба; Отров за 

глувци; Реагенс хартија за медицинска или 

ветеринарна намена; Лекови против потење на 

нозе, Лекови против потење; Средства за 

уништување инсекти за кучиња; Рамен корен за 

фармацевтска употреба; Додатоци во исхраната 

со млеч; Млеч за фармацевтска употреба; Гума 

за стоматолошка употреба; Соли за медицинска 

употреба; Соли за бањи со минерална вода; 

Санитарни влошки; Санитарни панталони; 

Санитарни тампони, влошки; Сарсапарила за 

медицинска употреба; Скапулар за хируршки 

цели; Морска вода за медицински бањи; 

Седативи; Семе за вештачко осеменување; 

Серотерапевтски лекови; Серуми; Сикативи 

[агенси за сушење] за медицинска употреба; 

Апчиња за слабеење; Препарати за третирање 

на млитавост; Миризливи соли; Билки за 

пушење за медицинска употреба; Натриумови 

соли за медицинска употреба; Препарати за 

стерилизирање на почвата; Раствори за 

контактни леќи; Растворувачи за отстранување 

на лепливи малтер; Средства за успивање; 

Скроб за диететска или фармацевтска употреба; 

Матични клетки за медицинска употреба; 

Матични клетки за ветеринарни цели; Препарати 

за стерилизирање; Стероиди; Леплив ликорис за 

фармацевтска употреба; Стрихнин, Стоса 

препарати; Шеќер за медицинска употреба; 

Сулфонамиди [лекови]; Сулфурни стапчиња 

[дезинфициенси]; Лекови за сончеви изгореници; 

Подготовките за фармацевтска употреба за 

сончеви изгореници; Супозитории; Хируршки 

преврски; Хируршки импланти [живи ткива]; 

Хируршки ткива; Сирупи за фармацевтска 

употреба; Апчиња за самопотемнување; Винска 

киселина за фармацевтска употреба; Материјал 

за пополнување; Терапевтски подготовките за 

бања; Термална вода; Тимол за фармацевтска 

употреба; Тинктурата од јод; Тинктури за 

медицинска употреба; Ткаенини импрегнирани 

со фармацевтски лосиони; Тутунски екстракти 

[инсектициди]; Тутун без цигари за медицинска 

употреба; Тоници [лекови]; Терпентин за 

фармацевтска употреба; Вакцини; Средства за 

вагинални измивања; Вермифуги (лекови против 

глисти); Препарати за уништување штетници; 

Весиканти; Ветеринарни препарати, Хемикалии 

за лекување на бослети во лозарството 

лозарство; витамински препарати; Сунѓери за 

рани; вата за медицинска употреба; Моливи за 

брадавици; Житни микроби  како додатоци во 

исхраната; Квасец како додаток во исхраната; 

Квасец за фармацевтска употреба  

 

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

(442) 31/08/2014 

(731) SHULTON, INC. 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 

45202, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

DANGER ZONE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  антиперспиранти, лични деодоранси, 

средства за миење на телото, препарати за 

бричење, и миризливи спрееви за тело  

 

(210) TM  2013/298  (220) 12/04/2013 
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(442) 31/08/2014 

(731) SHULTON, INC. 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 

45202, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

LIONPRIDE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  антиперспиранти и деодоранси, препарати 

за нега на косата, не-медицински препарати за 

нега на кожата, препарати за бричење, мириси, 

средство за миење на телото, тврд сапун, и гел 

за туширање  

 

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

(442) 31/08/2014 

(731) SHULTON, INC. 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 

45202, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

BEARGLOVE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  антиперспиранти и деодоранси, препарати 

за нега на косата, не-медицински препарати за 

нега на кожата, препарати за бричење, мириси, 

средство за миење на телото, тврд сапун, и гел 

за туширање  

 

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

(442) 31/08/2014 

(731) GM KOREA COMPANY, a company 

organized and existing under the lawa of the 

Republic of Korea 

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

Incheon, KR 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

GENTRA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

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

(442) 31/08/2014 

(731) SHIMANO INC. A corporation, organized 

and existing under the laws of Japan, 

Manufacturers and Merchants, of 

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

JP 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

SHIMANO 105 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  електрични велосипеди, велосипеди, 

делови и опрема за велосипеди и електрични 

велосипеди, имено: главчини, внатрешни 

главчини на менувачот, главчини на динамо за 

велосипеди, главчини за брзо отпуштање на 

полугите на менувачот, отпусни полуги на 

менувач, полуги за менување брзини, предни 

преносни механизми, задни преносни 

механизми, водилки за ланци, помошни 

запчаници за менување брзини (насочувачи на 

ланец), запчаници, дигалки за велосипеди, 

ланци за велосипеди, сајли, курбли за 

велосипеди, комплет курбли за велосипеди, 

предни ланчаници за тркала, педали за 

велосипеди, клипсери (корпици за стапала), 

полуги на сопирачки, предни сопирачки, задни 

сопирачки, сајли за сопирачки, папучи на 

сопирачки, обрачи, ротори на сопирачки, плочки 

на сопирачки, тркала, синџири за сопирање, 

клипови за сопирање, долни спони, носачи за 

седиште, механизми за брзо отпуштање на 

носач на седиште, главни делови за склопување 

на рамка на вилушки, амортизери, управувачи, 

дршка на управувачот, рачки на управувачот, 

краеви на дршки на управувач, упоришта на 

седишта, седишта, преносни механизми со кои 

управува компјутер, покажувачи на позиција на 

брзина на велосипед  
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(210) TM  2013/303  (220) 12/04/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) SHIMANO INC. A corporation, organized 

and existing under the laws of Japan, 

Manufacturers and Merchants, of 

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

JP 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

SORA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  електрични велосипеди, велосипеди, 

делови и опрема за велосипеди и електрични 

велосипеди, имено: главчини, внатрешни 

главчини на менувачот, главчини на динамо за 

велосипеди, главчини за брзо отпуштање на 

полугите на менувачот, отпусни полуги на 

менувач, полуги за менување брзини, предни 

преносни механизми, задни преносни 

механизми, водилки за ланци, помошни 

запчаници за менување брзини (насочувачи на 

ланец), запчаници, дигалки за велосипеди, 

ланци за велосипеди, сајли, курбли за 

велосипеди, комплет курбли за велосипеди, 

предни ланчаници за тркала, педали за 

велосипеди, клипсери (корпици за стапала), 

полуги на сопирачки, предни сопирачки, задни 

сопирачки, сајли за сопирачки, папучи на 

сопирачки, обрачи, ротори на сопирачки, плочки 

на сопирачки, тркала, синџири за сопирање, 

клипови за сопирање, долни спони, носачи за 

седиште, механизми за брзо отпуштање на 

носач на седиште, главни делови за склопување 

на рамка на вилушки, амортизери, управувачи, 

дршка на управувачот, рачки на управувачот, 

краеви на дршки на управувач, упоришта на 

седишта, седишта, преносни механизми со кои 

управува компјутер, покажувачи на позиција на 

брзина на велосипед  

 

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

(442) 31/08/2014 

(731) Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 

45202, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(591) црвена и сива 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за чистење, полирање, триење 

инагризување; сапуни; препарати за чистење, 

грижа и разубавување на прибор за јадење и 

садови; сапуни за домашна употреба; прашак за 

миење садови; детергенти за миење садови; 

препарати за миење садови; агенси за сушење 

за машини за миење садови; одмастувачи  

 

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

(442) 31/08/2014 

(731) Ali Fadil Abdel Hussien 

P.O. Box: 12676 Ajman, AE 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(591) - 

(531) 05.03.01;05.13.01;25.01.19 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари, пури, преработен и сиров тутун; 

артикли за пушачи; чибук; кибрити  

 

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

(442) 31/08/2014 

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

Zweigniederlassung Zurich Im Tiergarten 7, 

Zurich , CH 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје 

(540)  

SCALA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултура и шумарство, 

посебно препарати за регулирање на садење на 

растенија; препарати за регулирање на 

растењето на растенија; хемиски препарати за 

нега на семиња, сурфактанти, природни или 

вештачки хемикалии како сексуални замки или 

агенти за забуна на инсекти  

кл. 5  препарати за уништување на бактерии, 

инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди  

 

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

(442) 31/08/2014 

(731) HENKEL AG & Co. KGaA 

Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, DE 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

SVEZINA MEDITERANA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други супстанци за 

перење алишта, супстанци за перење на алишта 

и прибор за јадење, омекнувачи за ткаенина, 

штирак, препарати за отстранување на дамки, 

препарати за чистење, полирање, перење и 

абразивни препарати, сапуни, есенцијални 

масла како мириси за перење  

 

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

(442) 31/08/2014 

(731) Pfizer Inc. 

235 East 42nd Street,  New York, NY 10017, 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)  

XELJANZ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати, 

санитарни препарати за медицинскицели; 

диететска храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба, храна за 

бебиња; диететски додатоци за луѓето и 

животните; фластери, материјали за 

преврзување; материјали за пломбирање заби, 

стоматолошки восок; средства за дезинфекција, 

препарати за уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

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

(442) 31/08/2014 

(731) Biofarma Pharmaceutical Industry Co. 

Inc Akpinar Mah. Osmangazi Cad. No:156 

Sancaktepe/Istanbul/, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

CIPRO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарти  

 

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

(442) 31/08/2014 

(731) Biofarma Pharmaceutical Industry Co. 

Inc Akpinar Mah. Osmangazi Cad. No:156 

Sancaktepe/Istanbul/, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

OSMOLAK 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

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

(442) 31/08/2014 

(731) Transatlantic Holdings, Inc. 

80 Pine Street, New York, NY 10005, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

TRANSRE LONDON 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, реосигурување и услуги за 

управување со осигурувања  

 

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

(442) 31/08/2014 

(731) Друштво за промет и услуги „ЈУНИТИ 

ХОСТЕЛ" ДООЕЛ Скопје 

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

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ  

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

(540)  

 

(591) темносива, светлосива, црвена, бела 

(531) 26.13.01;27.05.17;27.05.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  привремено сместување, резервирање 

сместувања, рзервирање пансиони, пансиони и 

интернати, хотели, служење храна и пијалаци, 

изнајмување за времено сместување  

 

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

(442) 31/08/2014 

(731) Скопски Саем ДОО Скопје 

ул. "Беласица" бб, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) бела, сина, светло сива 

(531) 02.09.01;26.11.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  водење дејност (служби за давање совети 

за водење на одделни дејности), дејности 

(консултации за водење на дејностите), дејности 

(професионални консултации), демонстрација на 

производи, изложби (организирање на изложби) 

во комерцијални и рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, јавно мислење (испитување 

на јавното мислење), манекени (манекенски 

услуги) во рекламни промовирачки цели на 

продажбата, објавување рекламни текстови, 

обработка на текстови, огласување и 

рекламирање, организирање дејности 

(советување за организирање на дејностите), 

организирање на изложби, плакатирање и 

огласување, промоција (продажба за трето 

лице), пропагандни дејности, проучување на 

пазарот (маркетинг), рекламна документација 

(уредување на рекламна документација), 

рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни 

огласи (ширење на рекламни огласи), водење на 

комерцијални работи, комерцијална 

администрација, канцелариски работи, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 41  забава, спортски и културни активности, 

дискотеки (услуги на дискотеките), забавни 

паркови, изложби (организирање изложби) во 

културни или воспитни цели, клубови (услуги на 

клубови) /забава/, конгреси (организирање и 

водење конгреси), модни агенции за уметници, 

музејски услуги /презентација, изложби/, 

објавување текстови /текстови кои не се 

рекламни/, планирање приеми /забава/, 

практично обучување /демонстрирање/, 

приредби (одржување на приредби), разговори 

(организирање и водење на разговори), 
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разонода, семинари (организирање и водење 

семинари), симпозиуми (организирање и водење 

на симпозиуми), слободно време (услуги врзани 

за исполнување на слободното време), 

организирање саемски манифестации, 

приредби, изложби  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци, 

привремено сместување, бар (барски услуги), 

кафеани, кафетерии, изнајмување простори за 

состаноци, изнајмување на привремени 

сместувања (резервирање на привремено 

сместување), ресторани, ресторани за брзо и 

постојано послужување (шанк-барови), 

ресторани за самопослужување  

 

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

(442) 31/08/2014 

(731) Скопски Саем ДОО Скопје 

ул. "Беласица" бб, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) бела, сина 

(531) 12.01.25;26.13.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  водење дејност (служби за давање совети 

за водење на одделни дејности), дејности 

(консултации за водење на дејностите), дејности 

(професионални консултации), демонстрација на 

производи, изложби (организирање на изложби) 

во комерцијални и рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, јавно мислење (испитување 

на јавното мислење), манекени (манекенски 

услуги) во рекламни промовирачки цели на 

продажбата, објавување рекламни текстови, 

обработка на текстови, огласување и 

рекламирање, организирање дејности 

(советување за организирање на дејностите), 

организирање на изложби, плакатирање и 

огласување, промоција (продажба за трето 

лице), пропагандни дејности, проучување на 

пазарот (маркетинг), рекламна документација 

(уредување на рекламна документација), 

рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни 

огласи (ширење на рекламни огласи), водење на 

комерцијални работи, комерцијална 

администрација, канцелариски работи, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 41  забава, спортски и културни активности, 

дискотеки (услуги на дискотеките), забавни 

паркови, изложби (организирање изложби) во 

културни или воспитни цели, клубови (услуги на 

клубови) /забава/, конгреси (организирање и 

водење конгреси), модни агенции за уметници, 

музејски услуги /презентација, изложби/, 

објавување текстови /текстови кои не се 

рекламни/, планирање приеми /забава/, 

практично обучување /демонстрирање/, 

приредби (одржување на приредби), разговори 

(организирање и водење на разговори), 

разонода, семинари (организирање и водење 

семинари), симпозиуми (организирање и водење 

на симпозиуми), слободно време (услуги врзани 

за исполнување на слободното време), 

организирање саемски манифестации, 

приредби, изложби  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци, 

привремено сместување, бар (барски услуги), 

кафеани, кафетерии, изнајмување простори за 

состаноци, изнајмување на привремени 

сместувања (резервирање на привремено 

сместување), ресторани, ресторани за брзо и 

постојано послужување (шанк-барови), 

ресторани за самопослужување  

 

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

(442) 31/08/2014 

(731) Скопски Саем ДОО Скопје 

ул. "Беласица" бб, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) бела, сина 

(531) 02.01.15;02.01.23;26.01.14 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 35  водење дејност (служби за давање совети 

за водење на одделни дејности), дејности 

(консултации за водење на дејностите), дејности 

(професионални консултации), демонстрација на 

производи, изложби (организирање на изложби) 

во комерцијални и рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, јавно мислење (испитување 

на јавното мислење), манекени (манекенски 

услуги) во рекламни промовирачки цели на 

продажбата, објавување рекламни текстови, 

обработка на текстови, огласување и 

рекламирање, организирање дејности 

(советување за организирање на дејностите), 

организирање на изложби, плакатирање и 

огласување, промоција (продажба за трето 

лице), пропагандни дејности, проучување на 

пазарот (маркетинг), рекламна документација 

(уредување на рекламна документација), 

рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни 

огласи (ширење на рекламни огласи), водење на 

комерцијални работи, комерцијална 

администрација, канцелариски работи, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 41  забава, спортски и културни активности, 

дискотеки (услуги на дискотеките), забавни 

паркови, изложби (организирање изложби) во 

културни или воспитни цели, клубови (услуги на 

клубови) /забава/, конгреси (организирање и 

водење конгреси), модни агенции за уметници, 

музејски услуги /презентација, изложби/, 

објавување текстови /текстови кои не се 

рекламни/, планирање приеми /забава/, 

практично обучување /демонстрирање/, 

приредби (одржување на приредби), разговори 

(организирање и водење на разговори), 

разонода, семинари (организирање и водење 

семинари), симпозиуми (организирање и водење 

на симпозиуми), слободно време (услуги врзани 

за исполнување на слободното време), 

организирање саемски манифестации, 

приредби, изложби  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци, 

привремено сместување, бар (барски услуги), 

кафеани, кафетерии, изнајмување простори за 

состаноци, изнајмување на привремени 

сместувања (резервирање на привремено 

сместување), ресторани, ресторани за брзо и 

постојано послужување (шанк-барови), 

ресторани за самопослужување  

 

(210) TM  2013/1094  (220) 15/11/2013 

(442) 31/08/2014 

(731) Здружение за одгледувачи на овци 

„ДАШИ" Дебар 

ул.Јордан Зафировски бб, 1250 Дебар, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

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

виолетова, зелена, светло и темно црвена 

(531) 03.04.11;06.19.13;25.01.19 

(551) колективна 

(510, 511) 

кл. 29  млечен производ - сирење  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

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

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

 

(510) (210) 

1 TM 2013/0306 

2 TM 2013/0058 

2 TM 2013/0059 

3 TM 2013/0180 

3 TM 2013/0215 

3 TM 2013/0249 

3 TM 2013/0292 

3 TM 2013/0297 

3 TM 2013/0298 

3 TM 2013/0299 

3 TM 2013/0304 

3 TM 2013/0307 

4 TM 2013/0277 

5 TM 2011/1372 

5 TM 2013/0170 

5 TM 2013/0264 

5 TM 2013/0265 

5 TM 2013/0266 

5 TM 2013/0267 

5 TM 2013/0270 

5 TM 2013/0271 

5 TM 2013/0292 

5 TM 2013/0306 

5 TM 2013/0308 

5 TM 2013/0313 

5 TM 2013/0314 

6 TM 2013/0058 

6 TM 2013/0059 

8 TM 2013/0215 

9 TM 2013/0183 

9 TM 2013/0224 

9 TM 2013/0250 

9 TM 2013/0251 

9 TM 2013/0287 

9 TM 2013/0289 

11 TM 2013/0187 

12 TM 2013/0250 

12 TM 2013/0251 

12 TM 2013/0285 

12 TM 2013/0287 

12 TM 2013/0289 

12 TM 2013/0300 

12 TM 2013/0302 

12 TM 2013/0303 

14 TM 2013/0175 

15 TM 2013/0183 

16 TM 2013/0253 

16 TM 2013/0287 

16 TM 2013/0289 

17 TM 2013/0137 

18 TM 2012/0507 

18 TM 2013/0215 

20 TM 2013/0187 

21 TM 2013/0187 

21 TM 2013/0215 

25 TM 2011/0693 

25 TM 2013/0175 

25 TM 2013/0176 

25 TM 2013/0214 

25 TM 2013/0215 

25 TM 2013/0250 

25 TM 2013/0251 

28 TM 2013/0137 

28 TM 2013/0215 

29 TM 2011/1234 

29 TM 2011/1235 

29 TM 2011/1236 

29 TM 2011/1237 

29 TM 2012/0622 

29 TM 2012/0748 

29 TM 2012/0749 

29 TM 2012/0750 

29 TM 2012/0751 

29 TM 2012/0752 

29 TM 2012/0753 

29 TM 2012/0754 

29 TM 2012/0755 

29 TM 2012/0756 

29 TM 2012/0900 

29 TM 2012/1370 

29 TM 2013/0090 

29 TM 2013/0101 

29 TM 2013/0102 

29 TM 2013/0170 

29 TM 2013/0215 

29 TM 2013/0236 

29 TM 2013/0237 

29 TM 2013/0238 

29 TM 2013/0280 

29 TM 2013/1094 

30 TM 2011/1372 

30 TM 2012/0622 

30 TM 2012/0900 

30 TM 2013/0090 

30 TM 2013/0101 

30 TM 2013/0102 

30 TM 2013/0149 

30 TM 2013/0150 

30 TM 2013/0151 

30 TM 2013/0152 

30 TM 2013/0153 

30 TM 2013/0154 

30 TM 2013/0155 

30 TM 2013/0156 

30 TM 2013/0157 

30 TM 2013/0158 

30 TM 2013/0170 

30 TM 2013/0215 

30 TM 2013/0236 

30 TM 2013/0237 
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30 TM 2013/0238 

30 TM 2013/0241 

30 TM 2013/0242 

30 TM 2013/0243 

30 TM 2013/0244 

30 TM 2013/0253 

31 TM 2013/0058 

31 TM 2013/0059 

31 TM 2013/0215 

31 TM 2013/0236 

31 TM 2013/0237 

31 TM 2013/0238 

32 TM 2011/1372 

32 TM 2012/0622 

32 TM 2013/0090 

32 TM 2013/0101 

32 TM 2013/0102 

32 TM 2013/0215 

33 TM 2013/0215 

34 TM 2011/1260 

34 TM 2011/1261 

34 TM 2013/0095 

34 TM 2013/0215 

34 TM 2013/0262 

34 TM 2013/0305 

35 TM 2012/0508 

35 TM 2013/0137 

35 TM 2013/0175 

35 TM 2013/0176 

35 TM 2013/0215 

35 TM 2013/0224 

35 TM 2013/0228 

35 TM 2013/0229 

35 TM 2013/0231 

35 TM 2013/0253 

35 TM 2013/0276 

35 TM 2013/0277 

35 TM 2013/0281 

35 TM 2013/0282 

35 TM 2013/0285 

35 TM 2013/0287 

35 TM 2013/0289 

35 TM 2013/0318 

35 TM 2013/0319 

35 TM 2013/0320 

36 TM 2013/0176 

36 TM 2013/0224 

36 TM 2013/0287 

36 TM 2013/0289 

36 TM 2013/0316 

37 TM 2013/0058 

37 TM 2013/0059 

37 TM 2013/0285 

37 TM 2013/0287 

37 TM 2013/0289 

38 TM 2013/0006 

38 TM 2013/0007 

38 TM 2013/0008 

38 TM 2013/0009 

38 TM 2013/0276 

38 TM 2013/0281 

38 TM 2013/0282 

39 TM 2013/0253 

39 TM 2013/0287 

39 TM 2013/0289 

41 TM 2013/0175 

41 TM 2013/0176 

41 TM 2013/0183 

41 TM 2013/0224 

41 TM 2013/0229 

41 TM 2013/0231 

41 TM 2013/0287 

41 TM 2013/0289 

41 TM 2013/0318 

41 TM 2013/0319 

41 TM 2013/0320 

42 TM 2013/0231 

42 TM 2013/0245 

42 TM 2013/0253 

42 TM 2013/0276 

42 TM 2013/0281 

42 TM 2013/0282 

42 TM 2013/0287 

42 TM 2013/0289 

43 TM 2011/1234 

43 TM 2011/1235 

43 TM 2011/1236 

43 TM 2011/1237 

43 TM 2012/0748 

43 TM 2012/0749 

43 TM 2012/0750 

43 TM 2012/0751 

43 TM 2012/0752 

43 TM 2012/0753 

43 TM 2012/0754 

43 TM 2012/0755 

43 TM 2012/0756 

43 TM 2013/0149 

43 TM 2013/0150 

43 TM 2013/0151 

43 TM 2013/0152 

43 TM 2013/0153 

43 TM 2013/0154 

43 TM 2013/0155 

43 TM 2013/0156 

43 TM 2013/0157 

43 TM 2013/0158 

43 TM 2013/0215 

43 TM 2013/0229 

43 TM 2013/0253 

43 TM 2013/0317 

43 TM 2013/0318 

43 TM 2013/0319 

43 TM 2013/0320 

44 TM 2013/0205 

44 TM 2013/0217 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

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

(731) (210) 

„АТВА" MK/T/ 2013/215 

Ali Fadil Abdel Hussien MK/T/ 2013/305 

B.S. A. MK/T/ 2013/280 

B.S.A. MK/T/ 2012/1370 

BASF Agro B.V. Arnhem(NL) MK/T/ 2013/306 

Biofarma Pharmaceutical Industry Co. MK/T/ 2013/313 

Biofarma Pharmaceutical Industry Co. MK/T/ 2013/314 

Biogen Idec MA Inc. (a Massachusetts Corporation) MK/T/ 2013/264 

Budget Rent A Car System, Inc. MK/T/ 2013/287 

Budget Rent A Car System, Inc. MK/T/ 2013/289 

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY MK/T/ 2013/292 

GM KOREA COMPANY, a company organized and existing under the lawa of the Republic 
of Korea 

MK/T/ 2013/300 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2013/265 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2013/266 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2013/267 

HENKEL AG & Co. KGaA MK/T/ 2013/307 

Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd. MK/T/ 2013/262 

Old Navy (ITM) Inc. MK/T/ 2012/507 

Old Navy (ITM) Inc. MK/T/ 2012/508 

Pfizer Inc. MK/T/ 2013/308 

PRIMA INTERNATIONAL VENTURES LTD. MK/T/ 2013/241 

PRIMA INTERNATIONAL VENTURES LTD. MK/T/ 2013/242 

PRIMA INTERNATIONAL VENTURES LTD. MK/T/ 2013/243 

PRIMA INTERNATIONAL VENTURES LTD. MK/T/ 2013/244 

Reckitt Benckiser LLC MK/T/ 2013/271 

SHIMANO INC. A corporation, organized and existing under the laws of Japan, 
Manufacturers and Merchants, of 

MK/T/ 2013/302 

SHIMANO INC. A corporation, organized and existing under the laws of Japan, 
Manufacturers and Merchants, of 

MK/T/ 2013/303 

SHULTON, INC. MK/T/ 2013/249 

SHULTON, INC. MK/T/ 2013/297 

SHULTON, INC. MK/T/ 2013/298 

SHULTON, INC. MK/T/ 2013/299 

Specialized Bicycle Components, Inc. MK/T/ 2013/250 

Specialized Bicycle Components, Inc. MK/T/ 2013/251 

The Goodyear Tire & Rubber Company MK/T/ 2013/285 

Transatlantic Holdings, Inc. MK/T/ 2013/316 

Ашикоглу Иса MK/T/ 2013/180 
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БИМАНА СТУДИО ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/ 2013/205 

Бојан Трајковски MK/T/ 2013/224 

ВИТАЛИА Никола и др. ДОО експорт-импорт MK/T/ 2011/1372 

Габор Ковач MK/T/ 2013/253 

ДЕМА-СТИЛ доо MK/T/ 2013/137 

Друштво  за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/90 

Друштво  за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/101 

Друштво  за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/102 

Друштво за вработување инвалидни лица - заштитно друштво производство, 
промет и услуги ТЕХНОИМПЕКС СКОПЈЕ ДОО експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2013/58 

Друштво за вработување инвалидни лица - заштитно друштво производство, 
промет и услуги ТЕХНОИМПЕКС СКОПЈЕ ДОО експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2013/59 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/276 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/281 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/282 

Друштво за производство трговија и услуги СТАМБОЛ-КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ 
Велес 

MK/T/ 2013/245 

Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз 
Скопје 

MK/T/ 2012/622 

Друштво за производство, трговија и услуги ВИБРАЗИОНИ ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2013/214 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ MK/T/ 2011/1234 

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

MK/T/ 2011/1235 

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

MK/T/ 2011/1236 

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

MK/T/ 2011/1237 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово MK/T/ 2012/748 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово MK/T/ 2012/749 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово MK/T/ 2012/750 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово MK/T/ 2012/751 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово MK/T/ 2012/752 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово MK/T/ 2012/753 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово MK/T/ 2012/754 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово MK/T/ 2012/755 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово MK/T/ 2012/756 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2013/149 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2013/150 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2013/151 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2013/152 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2013/153 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2013/154 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2013/155 
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Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2013/156 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2013/157 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2013/158 

Друштво за промет и услуги „ЈУНИТИ ХОСТЕЛ" ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/317 

Друштво за промет и услуги КАРЕС ГРУП ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/187 

Друштво за странски јазици и преведувачки услуги ЈАЗИЧЕН ЦЕНТАР ВОРТЕКС ДОО 
Скопје 

MK/T/ 2013/231 

Друштво за трговија и услуги ЦАЈС МОНОКЛ ДОО Скопје MK/T/ 2013/229 

ДТУ Аполо Ратко ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/228 

Ема Воденичарска MK/T/ 2013/175 

Ема Воденичарска MK/T/ 2013/176 

Ердин Браими MK/T/ 2013/95 

Здружение за одгледувачи на овци „ДАШИ" Дебар MK/T/ 2013/1094 

Македонски Телеком АД-Скопје MK/T/ 2013/6 

Македонски Телеком АД-Скопје MK/T/ 2013/7 

Македонски Телеком АД-Скопје MK/T/ 2013/8 

Македонски Телеком АД-Скопје MK/T/ 2013/9 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/ 2013/170 

МАРГАРИТА ГОКИЌ MK/T/ 2013/183 

МЏ РОБИН ДОО MK/T/ 2012/900 

Ристовски Добре MK/T/ 2013/277 

Скопски Саем ДОО Скопје MK/T/ 2013/318 

Скопски Саем ДОО Скопје MK/T/ 2013/319 

Скопски Саем ДОО Скопје MK/T/ 2013/320 

Тhe Procter & Gamble Company MK/T/ 2013/304 

ТЕА ТОИС КОМПАНИ MK/T/ 2011/693 

Тодоровска Анита MK/T/ 2013/217 

ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП MK/T/ 2011/1260 

ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП MK/T/ 2011/1261 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје MK/T/ 2013/236 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје MK/T/ 2013/237 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје MK/T/ 2013/238 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје MK/T/ 2013/270 
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РЕШЕНИЈА НА  

ТРГОВСКИ МАРКИ 
 

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

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

објавува податоците за признаените права на трговски марки. 

 

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

 

(111) Регистарски број на документот 

(151) Дата на регистрирање 

(181) Дата на важење (очекувано) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) 

(210) Број на пријавата 

(220) Дата на поднесување 

(230) Дата на изложбено или саемско првенство 

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

(450) Дата на објавување 

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

список на производите и услугите 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка 

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

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

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

пријавата/исправа/решение) 

(732) Носител на правото 

(740) Застапник 

(770) Име и адреса на претходниот носител 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(111)  20936   (151)  05/08/2014 

(210)  TM  2008/1894  (220)  17/12/2008 

(181)  17/12/2018 

(450)  31/08/2014 

(732)  ENERGY BRANDS INC. 

17-20 Whitestone Expressway, Whitestone, New 

York 11357, 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, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

 

(111)  20934   (151)  24/07/2014 

(210)  TM  2009/824  (220)  17/08/2009 

(181)  17/08/2019 

(450)  31/08/2014 

(732)  Друштво за трговија, застапништво и 

концигнација НИМЕТ ДООЕЛ експорт - импорт 

Скопје 

ул.Војдан Чернодрински бр. 7, Скопје, MK 

(740)  ИЛИЈА ЧИЛИМАНОВ, АДВОКАТ 

ул.27 Март бр.14, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти, мазива, 

соединенија за собирање прашина со 

навлажување и врзување, горива (вклучително и 

течни горива за мотори) и материи за 

осветлување свеќи и фитили за осветлување ,  

кл. 7  машини и машинск алати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни возила), 

машински спојници и трансмисиски елементи 

(освен за сувоземни возила), земјоделски 

направи, инкубатор за јајца,  

кл. 8  рачни алати и направи, прибор за јадење, 

ладно оружје, жилети  

 

(111)  20935   (151)  24/07/2014 

(210)  TM  2010/912  (220)  06/08/2010 

(181)  06/08/2020 

(450)  31/08/2014 

(732)  Трговско друштво за трговија на големо 

и мало ИН СТАЈЛ-ДИЗАЈН ГРУПА ДОО  увоз-

извоз Скопје 

ул. "Јан Хус" бр. 8, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

мебел  

 

(111)  20937   (151)  05/08/2014 

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

(181)  30/05/2021 

(450)  31/08/2014 

(732)  ДПТУ Воман Менаџер - Скопје 

ул.Сава Михајлов 8 бр.9, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, црвена и бела 

(551)  индивидуална 
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(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  

 

(111)  20928   (151)  16/07/2014 

(210)  TM  2011/684  (220)  20/06/2011 

(181)  20/06/2021 

(450)  31/08/2014 

(732)  THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

PROGLIDE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  бричеви и жилети, инструменти за 

бричење, диспенсери, касети и кертриџи, кои 

содржат сечила; делови и опрема за сите 

горенаведени производи  

 

(111)  20922   (151)  24/07/2014 

(210)  TM  2011/816  (220)  25/07/2011 

(181)  25/07/2021 

(450)  31/08/2014 

(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)  

 

(591)  бела, сива и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

 

(111)  20919   (151)  24/07/2014 

(210)  TM  2011/820  (220)  26/07/2011 

(181)  26/07/2021 

(450)  31/08/2014 

(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  колачи  

 

(111)  20921   (151)  24/07/2014 

(210)  TM  2011/821  (220)  27/07/2011 

(181)  27/07/2021 

(450)  31/08/2014 

(732)  Babel Sajt Kft. 

20. Kossuth L. u., H-7940 Kacsota, HU 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

HAJDU 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сирење и млечни производи  

 

(111)  20920   (151)  24/07/2014 

(210)  TM  2011/837  (220)  03/08/2011 

(181)  03/08/2021 

(450)  31/08/2014 

(732)  Playboy Enterprises International, Inc. 

680 North Lake Shore Drive Chicago, Illinois 

60611, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591)  - 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

 

(111)  20924   (151)  24/07/2014 

(210)  TM  2011/1046  (220)  05/10/2011 

(181)  05/10/2021 

(450)  31/08/2014 

(732)  Трговско друштво за новинско 

издавачка дејност и графичко производство 

ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје 

ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела, сина и портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  брошури; весници, дневни весници, 

неделни весници, месечни изданија, годишни 

изданија, магазини; календари, календари на кои 

им се кинат листовите, календари /годишни/, 

каталози; корици за неповрзани списанија, 

листови /хартиени производи/ обвивки / 

хартиени производи / обвивки, корици /хартиени 

производи/; обрасци, папки за документи; 

печатарски букви, печатарски производи, 

печатен материјал /печатници/, печатници 

/печатени работи/; плакати/постери/,проспекти, 

публикации, разгледници, регистри / книги/; 

рамки за сложување (печатарство), саатници 

(печатени саатници)/ возни редови/, хартија, 

часописи  

кл. 28  змејови од хартија, играчки, игри  

кл. 35  демонстрација на производи; економски 

прогнози, информации за дејноста, истражувања 

за дејностите; изнајмување рекламен простор, 

изнајмување рекламен материјал, јавно 

мислење (испитување на јавното мислење); 

книги (книговодство) консултации врзани за 

прашањата на персоналот; лицитација 

(продажба на лицитација), објавување рекламни 

текстови, обработка на текстови, огласување 

/рекламирање/; пазар (побарувачка на пазарот), 

пазар (проучување на пазарот), плакатирање 

/огласување/; помош во управување со 

индустриски или трговски претпријатија, 

пребарувања за дејности, преписи на 

соопштенија; претплата на весници (услуги за 

претплата на весници) / за трето лице/, 

промоција/продажба на трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот/ 

маркетинг/; распределба /дистрибуција/ на 

примероци, рекламна документација (уредување 

на рекламна документација), рекламна хроника, 

рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), 

ширење рекламен материјал / трактати, 

проспекти, печатени примероци/  

кл. 41  наградни игри  

 

(111)  20929   (151)  04/08/2014 

(210)  TM  2011/1051  (220)  05/10/2011 

(181)  05/10/2021 

(450)  31/08/2014 

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

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

Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

OMEPRAZID 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

фармацевтски производи  

 

(111)  20925   (151)  24/07/2014 

(210)  TM  2011/1055  (220)  06/10/2011 

(181)  06/10/2021 

(450)  31/08/2014 

(732)  Алфа Банка АД Скопје 

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

(540)  
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(591)  црна, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 36  финансиски работи, монетарни работи  

 

(111)  20930   (151)  04/08/2014 

(210)  TM  2011/1062  (220)  07/10/2011 

(181)  07/10/2021 

(450)  31/08/2014 

(732)  JX Nippon Oil & Energy Corporation 

6-3 Otemachi 2-chome, Chiyodaku, Tokyo 100-

8162, JP 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

ENEOS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  течност за пренесување  

кл. 4  моторно масло; горива; течни горива; 

индустриско масло; минерални масла и масти за 

индустриска употреба (не за гориво); не-

минерални масла и масти за индустриска 

употреба (не за гориво); масла за подмачкување; 

индустриски лубриканти  

 

(111)  20926   (151)  24/07/2014 

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

(181)  06/07/2022 

(450)  31/08/2014 

(732)  ОХИС Билјана ДООЕЛ 

ул.Првомајска б.б., Скопје, MK 

(540)  

 

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

жолта, црвена, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

средства за белење и други супстанции за 

перење  

 

(111)  20932   (151)  22/07/2014 

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

(181)  13/09/2022 

(450)  31/08/2014 

(732)  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 

(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 
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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  

 

(111)  20931   (151)  22/07/2014 

(210)  TM  2012/1096  (220)  17/10/2012 

(181)  17/10/2022 

(450)  31/08/2014 

(732)  Maна Интернационал  

ул. Ѓорѓи Сугаре бр. 8 , MK 

(540)  

 

(591)  црно, бела и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

текстил, кожна галантерија, чанти, паричници, 

каиши, обувки, накит, чорапи и хулахопки  

 

(111)  20927   (151)  04/08/2014 

(210)  TM  2012/1117  (220)  24/10/2012 

(181)  24/10/2022 

(450)  31/08/2014 

(732)  Друштво за консалтинг финансии и 

медија Р3 ИНФОМЕДИА ДОО Скопје 

бул.Св. Климент Охридски бр.53/1-3, 1000 

Скопје, MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВКСА ГРОЗДАНОВСКА 

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

(540)  

 

(591)  црно, бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; спортски 

и културни активности  

 

(111)  20923   (151)  03/07/2014 

(210)  TM  2012/1257  (220)  27/11/2012 

(181)  27/11/2022 

(450)  31/08/2014 

(732)  Rothmans of Pall Mall Limited 

Zahlerweg 4, 6300 Zug, CH 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  сите нијанси на сина, сите нијанси на сива, 

црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 34  цигари, тутун, производи од тутун, 

запалки, ќибрит, артикли за пушачи  

 

(111)  20911   (151)  22/07/2014 

(210)  TM  2012/1274  (220)  30/11/2012 

(181)  30/11/2022 

(450)  31/08/2014 

(732)  Друштво за производство Трговија и 

услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје 

ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32   безалкохолни пијалоци  

 

(111)  20912   (151)  22/07/2014 

(210)  TM  2012/1275  (220)  30/11/2012 

(181)  30/11/2022 

(450)  31/08/2014 

(732)  Друштво за производство Трговија и 

услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје 

ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, MK 

(540)  

 

(591)  плава, бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минералнa и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и  

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на  пијалоци  

 

(111)  20913   (151)  22/07/2014 

(210)  TM  2012/1276  (220)  30/11/2012 

(181)  30/11/2022 

(450)  31/08/2014 

(732)  Друштво за производство Трговија и 

услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје 

ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, MK 

(540)  

 

(591)  сина, бела, темно плава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минералнa и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и  

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на  пијалоци  

 

(111)  20914   (151)  22/07/2014 

(210)  TM  2012/1277  (220)  30/11/2012 

(181)  30/11/2022 

(450)  31/08/2014 

(732)  Друштво за производство Трговија и 

услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје 

ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, MK 

(540)  

 

(591)  плава, зелена, бела, темна плава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 32   безалкохолни пијалоци  

 

(111)  20915   (151)  30/06/2014 

(210)  TM  2012/1278  (220)  30/11/2012 

(181)  30/11/2022 

(450)  31/08/2014 

(732)  Друштво за производство Трговија и 

услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје 

ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, зелена, бела, темна зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32   безалкохолни пијалоци  

 

(111)  20916   (151)  30/06/2014 

(210)  TM  2012/1279  (220)  30/11/2012 

(181)  30/11/2022 

(450)  31/08/2014 

(732)  Друштво за производство Трговија и 

услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје 

ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, MK 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32   безалкохолни пијалоци  

 

(111)  20917   (151)  22/07/2014 

(210)  TM  2012/1298  (220)  05/12/2012 

(181)  05/12/2022 

(450)  31/08/2014 

(732)  Друштво за производство Трговија и 

услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје 

ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  eнергетски  пијалоци  

 

(111)  20918   (151)  22/07/2014 

(210)  TM  2012/1299  (220)  05/12/2012 

(181)  05/12/2022 

(450)  31/08/2014 

(732)  Друштво за производство Трговија и 

услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје 

ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, MK 

(540)  

 

(591)  црна, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  

 

(111)  20933   (151)  04/08/2014 

(210)  TM  2012/1327  (220)  13/12/2012 
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(181)  13/12/2022 

(450)  31/08/2014 

(732)  Трговско друштво за производство на 

рибони, трговија и услуги РИББОН Петревски 

Дане ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул. Радушка бб Скопје, Ѓорче Петров, 1000 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ 

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

(540)  

 

(591)  сина, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  класери (канцелариски материјали), кутии 

од картон или пластика, картон, производи од 

картон, папки (канцелариски материјали), 

фасцикли за документи (канцелариски 

материјали), етикети што не се од текстил, 

регистар (главни книги), канцелариски прибор со 

исклучок на мебел, канцелариски материјали, 

печатени материјали, налепници  

кл. 35  рекламирање, канцелариски работи, 

продажба на големо и продажба на мало на: 

класери (канцелариски материјали), кутии од 

картон или пластика, картон, производи од 

картон, папки (канцелариски материјали), 

фасцикли за документи (канцелариски 

материјали), етикети што не се од текстил, 

регистар (главни книги), канцелариски прибор со 

исклучок на мебел, канцелариски материјали, 

печатени материјали, налепници  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Т р г о в с к и  М а р к и    109 | С т р а н а  
 

Гласник 21/4 август 2014, Скопје 

ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ 

 
(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) 
(111) регистарски број 
 

(510) (111) 

1 TM 2013/0306 

2 TM 2013/0058 

2 TM 2013/0059 

3 TM 2013/0180 

3 TM 2013/0215 

3 TM 2013/0249 

3 TM 2013/0292 

3 TM 2013/0297 

3 TM 2013/0298 

3 TM 2013/0299 

3 TM 2013/0304 

3 TM 2013/0307 

4 TM 2013/0277 

5 TM 2011/1372 

5 TM 2013/0170 

5 TM 2013/0264 

5 TM 2013/0265 

5 TM 2013/0266 

5 TM 2013/0267 

5 TM 2013/0270 

5 TM 2013/0271 

5 TM 2013/0292 

5 TM 2013/0306 

5 TM 2013/0308 

5 TM 2013/0313 

5 TM 2013/0314 

6 TM 2013/0058 

6 TM 2013/0059 

8 TM 2013/0215 

9 TM 2013/0183 

9 TM 2013/0224 

9 TM 2013/0250 

9 TM 2013/0251 

9 TM 2013/0287 

9 TM 2013/0289 

11 TM 2013/0187 

12 TM 2013/0250 

12 TM 2013/0251 

12 TM 2013/0285 

12 TM 2013/0287 

12 TM 2013/0289 

12 TM 2013/0300 

12 TM 2013/0302 

12 TM 2013/0303 

14 TM 2013/0175 

15 TM 2013/0183 

16 TM 2013/0253 

16 TM 2013/0287 

16 TM 2013/0289 

17 TM 2013/0137 

18 TM 2012/0507 

18 TM 2013/0215 

20 TM 2013/0187 

21 TM 2013/0187 

21 TM 2013/0215 

25 TM 2011/0693 

25 TM 2013/0175 

25 TM 2013/0176 

25 TM 2013/0214 

25 TM 2013/0215 

25 TM 2013/0250 

25 TM 2013/0251 

28 TM 2013/0137 

28 TM 2013/0215 

29 TM 2011/1234 

29 TM 2011/1235 

29 TM 2011/1236 

29 TM 2011/1237 

29 TM 2012/0622 

29 TM 2012/0748 

29 TM 2012/0749 

29 TM 2012/0750 

29 TM 2012/0751 

29 TM 2012/0752 

29 TM 2012/0753 

29 TM 2012/0754 

29 TM 2012/0755 

29 TM 2012/0756 

29 TM 2012/0900 

29 TM 2012/1370 

29 TM 2013/0090 

29 TM 2013/0101 

29 TM 2013/0102 

29 TM 2013/0170 

29 TM 2013/0215 

29 TM 2013/0236 

29 TM 2013/0237 

29 TM 2013/0238 

29 TM 2013/0280 

29 TM 2013/1094 

30 TM 2011/1372 

30 TM 2012/0622 

30 TM 2012/0900 

30 TM 2013/0090 

30 TM 2013/0101 

30 TM 2013/0102 

30 TM 2013/0149 

30 TM 2013/0150 

30 TM 2013/0151 

30 TM 2013/0152 

30 TM 2013/0153 

30 TM 2013/0154 

30 TM 2013/0155 

30 TM 2013/0156 

30 TM 2013/0157 

30 TM 2013/0158 

30 TM 2013/0170 
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30 TM 2013/0215 

30 TM 2013/0236 

30 TM 2013/0237 

30 TM 2013/0238 

30 TM 2013/0241 

30 TM 2013/0242 

30 TM 2013/0243 

30 TM 2013/0244 

30 TM 2013/0253 

31 TM 2013/0058 

31 TM 2013/0059 

31 TM 2013/0215 

31 TM 2013/0236 

31 TM 2013/0237 

31 TM 2013/0238 

32 TM 2011/1372 

32 TM 2012/0622 

32 TM 2013/0090 

32 TM 2013/0101 

32 TM 2013/0102 

32 TM 2013/0215 

33 TM 2013/0215 

34 TM 2011/1260 

34 TM 2011/1261 

34 TM 2013/0095 

34 TM 2013/0215 

34 TM 2013/0262 

34 TM 2013/0305 

35 TM 2012/0508 

35 TM 2013/0137 

35 TM 2013/0175 

35 TM 2013/0176 

35 TM 2013/0215 

35 TM 2013/0224 

35 TM 2013/0228 

35 TM 2013/0229 

35 TM 2013/0231 

35 TM 2013/0253 

35 TM 2013/0276 

35 TM 2013/0277 

35 TM 2013/0281 

35 TM 2013/0282 

35 TM 2013/0285 

35 TM 2013/0287 

35 TM 2013/0289 

35 TM 2013/0318 

35 TM 2013/0319 

35 TM 2013/0320 

36 TM 2013/0176 

36 TM 2013/0224 

36 TM 2013/0287 

36 TM 2013/0289 

36 TM 2013/0316 

37 TM 2013/0058 

37 TM 2013/0059 

37 TM 2013/0285 

37 TM 2013/0287 

37 TM 2013/0289 

38 TM 2013/0006 

38 TM 2013/0007 

38 TM 2013/0008 

38 TM 2013/0009 

38 TM 2013/0276 

38 TM 2013/0281 

38 TM 2013/0282 

39 TM 2013/0253 

39 TM 2013/0287 

39 TM 2013/0289 

41 TM 2013/0175 

41 TM 2013/0176 

41 TM 2013/0183 

41 TM 2013/0224 

41 TM 2013/0229 

41 TM 2013/0231 

41 TM 2013/0287 

41 TM 2013/0289 

41 TM 2013/0318 

41 TM 2013/0319 

41 TM 2013/0320 

42 TM 2013/0231 

42 TM 2013/0245 

42 TM 2013/0253 

42 TM 2013/0276 

42 TM 2013/0281 

42 TM 2013/0282 

42 TM 2013/0287 

42 TM 2013/0289 

43 TM 2011/1234 

43 TM 2011/1235 

43 TM 2011/1236 

43 TM 2011/1237 

43 TM 2012/0748 

43 TM 2012/0749 

43 TM 2012/0750 

43 TM 2012/0751 

43 TM 2012/0752 

43 TM 2012/0753 

43 TM 2012/0754 

43 TM 2012/0755 

43 TM 2012/0756 

43 TM 2013/0149 

43 TM 2013/0150 

43 TM 2013/0151 

43 TM 2013/0152 

43 TM 2013/0153 

43 TM 2013/0154 

43 TM 2013/0155 

43 TM 2013/0156 

43 TM 2013/0157 

43 TM 2013/0158 

43 TM 2013/0215 

43 TM 2013/0229 

43 TM 2013/0253 

43 TM 2013/0317 

43 TM 2013/0318 

43 TM 2013/0319 

43 TM 2013/0320 

44 TM 2013/0205 

44 TM 2013/0217 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ 

МАРКИ 
 
(732) носител на правото на трговската марка 
(111) регистарски број 
(210) број на пријавата 
 

(732) (210) (111) 

17-20 Whitestone Expressway, Whitestone, New York 11357, U.S.A. MK/T/ 2008/1894 20936 

20. Kossuth L. u., H-7940 Kacsota, Hungary MK/T/ 2011/821 20921 

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 48265-
3000, U.S.A. 

MK/T/ 2011/816 20922 

6-3 Otemachi 2-chome, Chiyodaku, Tokyo 100-8162, Japan MK/T/ 2011/1062 20930 

680 North Lake Shore Drive Chicago, Illinois 60611, U.S.A. MK/T/ 2011/837 20920 

inkilap Mah.Akcakoca sk.No:10, Umraniye, Istanbul, Turkey MK/T/ 2011/1051 20929 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, U.S.A. MK/T/ 2011/684 20928 

Zahlerweg 4, 6300 Zug, Switzerland MK/T/ 2012/1257 20923 

бул.Св. Климент Охридски бр.53/1-3, 1000 Скопје, Македонија MK/T/ 2012/1117 20927 

ул. "Илинденска" бб 2310 Виница, Македонија MK/T/ 2011/820 20919 

ул. "Јан Хус" бр. 8, 1000 Скопје, Македонија MK/T/ 2010/912 20935 

ул. Ѓорѓи Сугаре бр. 8 , Македонија MK/T/ 2012/1096 20931 

ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, Македонија MK/T/ 2012/1274 20911 

ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, Македонија MK/T/ 2012/1275 20912 

ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, Македонија MK/T/ 2012/1276 20913 

ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, Македонија MK/T/ 2012/1277 20914 

ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, Македонија MK/T/ 2012/1278 20915 

ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, Македонија MK/T/ 2012/1279 20916 

ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, Македонија MK/T/ 2012/1298 20917 

ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, Македонија MK/T/ 2012/1299 20918 

ул. Радушка бб Скопје, Ѓорче Петров, 1000 Скопје, Македонија MK/T/ 2012/1327 20933 

ул.Војдан Чернодрински бр. 7, Скопје, Македонија MK/T/ 2009/824 20934 

ул.Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, Македонија MK/T/ 2011/1055 20925 

ул.Јадранска магистрала бр.203, Скопје, Карпош, 1000 Скопје, 
Македонија 

MK/T/ 2012/953 20932 

ул.Првомајска б.б., Скопје, Македонија MK/T/ 2012/716 20926 

ул.Сава Михајлов 8 бр.9, Скопје, Македонија MK/T/ 2011/580 20937 

ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, Македонија MK/T/ 2011/1046 20924 
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ПРОМЕНИ 
 

(111) 3566 

(732) Акционерско друштво за 

производство и промет на вино ВИНАРСКА 

ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје 

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , 

MK 

 

(111) 508 

(732) Kraft Foods Deutschland Holding GmbH 

Langemarckstrasse 4-20, 28199 Bremen, DE 

 

(111) 641 

(732) FL EUROPE HOLDINGS, INC. 

112 West 34th Street, City of New York, State 

of New York 10120, US 

 

(111) 3839 

(732) Акционерско друштво за 

производство и промет на вино ВИНАРСКА 

ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје 

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , 

MK 

 

(111) 3841 

(732) Акционерско друштво за 

производство и промет на вино ВИНАРСКА 

ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје 

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , 

MK 

 

(111) 2592 

(732) Glaxo Group Limited, a British company 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 

TW8 9GS, GB 

 

(111) 6351 

(732) Wbr/Sire Ventures Inc. 

3300 Warner Bulevard, Burbank, California, 

US 

 

(111) 2444 

(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 

Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 

 

(111) 7984 

(732) British American Tobacco (Brands) Inc. 

2711 Centerville Road , Suite 300 , Wilmington 

, Delaware , 19808, US 

 

(111) 7765 

(732) GKN HOLDINGS PLC 

P.O.Box 55, Ipsley House, Ipsley Church Lane, 

Redditch, Worcestershire B98 OTL, GB 

 

(111) 7907 

(732) SmithKline Beecham Limited 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex 

TW8 9GS, GB 

 

(111) 8559 

(732) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

 

(111) 8875 

(732) Schering-Plough Ltd., a Swiss 

corporation 

Weystrasse 20, CH-6000, Lucerne 6, CH 

 

(111) 10037 

(732) Actavis EAD 

29, Atanas Dukov str. 1407 Sofia, BG 

 

(111) 10278 

(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 

Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR 

 

(111) 10471 

(732) Diners Club International Ltd. 

2500 Lake Cook Road, Riverwoods, IL 60015, 

US 

 

(111) 10683 

(732) Brunswick Bowling & Billiards 

Corporation 

1 N. Field Court, Lake Forest, Illinois, US 

 

(111) 10929 
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(732) Лештар Игор 

ул.Бојмија бр.4/45, Скопје, MK 

 

(111) 10979 

(732) MSD International Holdings GmbH 

Weystrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH 

 

(111) 13916 

(732) Monster Energy Company 

1 Monster Way Corona, CA 92879, US 

 

(111) 13916 

(732) Monster Energy Company 

1 Monster Way Corona, CA 92879, US 

 

(111) 13670 

(732) Monster Energy Company 

1 Monster Way Corona, CA 92879, US 

 

(111) 13670 

(732) Monster Energy Company 

1 Monster Way Corona, CA 92879, US 

 

(111) 15230 

(732) BPB LIMITED 

SAINT-GOBAIN HOUSE, BINLEY BUSINESS 

PARK, COVENTRY CV32TT, GB 

 

 

 

 

ПРЕНОС 
 

(111) 508 

(732) Kraft Foods Deutschland Holding GmbH 

Langemarckstrasse 4-20, 28199 Bremen, DE 

 

(111) 641 

(732) FL EUROPE HOLDINGS, INC. 

112 West 34th Street, City of New York, State 

of New York 10120, US 

 

(111) 769 

(732) Glaxo Group Limited, a British company 

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 

Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB 

 

(111) 3191 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 

08558, US 

 

 

 

ПРОДОЛЖУВАЊА 
 (111) 52   (186) 22/02/2023 

 (111) 275   (186) 27/07/2023 

 (111) 641   (186) 29/12/2023 

 (111) 3826   (186) 16/06/2024 

 (111) 3667   (186) 07/11/2021 

 (111) 4851   (186) 08/10/2022 

 (111) 2580   (186) 22/12/2017 

 (111) 4267   (186) 06/04/2020 

 (111) 2597   (186) 20/01/2023 

 (111) 6351   (186) 25/05/2019 

 (111) 2852   (186) 10/07/2016 

 (111) 6240   (186) 25/04/2015 
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 (111) 6233   (186) 25/04/2015 

 (111) 6446   (186) 17/05/2015 

 (111) 6150   (186) 22/09/2015 

 (111) 2402   (186) 01/07/2019 

 (111) 2409   (186) 25/12/2018 

 (111) 2432   (186) 10/09/2022 

 (111) 6928   (186) 19/04/2016 

 (111) 8106   (186) 08/11/2006 

 (111) 7369   (186) 25/12/2016 

 (111) 7373   (186) 26/12/2016 

 (111) 7636   (186) 09/05/2017 

 (111) 7984   (186) 25/06/2017 

 (111) 7691   (186) 20/08/2017 

 (111) 8471   (186) 25/08/2018 

 (111) 8593   (186) 24/11/2018 

 (111) 8281   (186) 09/12/2018 

 (111) 8335   (186) 27/09/2019 

 (111) 8692   (186) 14/12/2019 

 (111) 10282   (186) 07/04/2020 

 (111) 10037   (186) 23/08/2020 

 (111) 10471   (186) 27/03/2021 

 (111) 10473   (186) 19/04/2021 

 (111) 10683   (186) 23/04/2021 

 (111) 10947   (186) 17/08/2021 

 (111) 10711   (186) 06/09/2021 

 (111) 10929   (186) 17/10/2021 

 (111) 11258   (186) 22/07/2022 

 (111) 11259   (186) 22/07/2022 

 (111) 11319   (186) 26/07/2022 

 (111) 11141   (186) 14/08/2022 

 (111) 11266   (186) 06/09/2022 

 (111) 11097   (186) 04/10/2022 

 (111) 11272   (186) 30/10/2022 

 (111) 11270   (186) 30/10/2022 

 (111) 11271   (186) 04/11/2022 

 (111) 11276   (186) 04/11/2022 

 (111) 11268   (186) 25/11/2022 

 (111) 11628   (186) 29/11/2022 
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ИСТЕКУВАЊЕ 
 

(111) 669 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/09/2011 

 

(111) 673 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/09/2011 

 

(111) 674 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/09/2011 

 

(111) 676 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/09/2011 

 

(111) 677 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/11/2011 

 

(111) 3491 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/11/2011 

 

(111) 3492 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/11/2011 

 

(111) 3495 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/11/2011 

 

(111) 3500 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/11/2011 

 

(111) 2795 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/10/2011 

 

(111) 967 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/10/2011 

 

(111) 3909 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/10/2011 

 

(111) 3929 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/10/2011 

 

(111) 3019 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/10/2011 

 

(111) 3020 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/10/2011 

 

(111) 1061 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/10/2011 

 

(111) 1058 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/08/2011 

 

(111) 3527 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/10/2011 

 

(111) 5046 
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Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/10/2011 

 

(111) 3818 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/10/2011 

 

(111) 3789 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/05/2010 

 

(111) 3832 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 09/09/2011 

 

(111) 4936 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/11/2011 

 

(111) 5009 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/11/2011 

 

(111) 5012 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/10/2011 

 

(111) 5014 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/10/2011 

 

(111) 5013 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/10/2011 

 

(111) 5578 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/09/2011 

 

(111) 5097 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/10/2011 

 

(111) 5580 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/10/2011 

 

(111) 1542 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 29/10/2011 

 

(111) 1546 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 29/10/2011 

 

(111) 1598 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/09/2011 

 

(111) 1677 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/09/2011 

 

(111) 1812 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/10/2011 

 

(111) 1357 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/09/2011 

 

(111) 2319 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/11/2011 

 

(111) 4656 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/09/2011 

 

(111) 4657 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/09/2011 

 

(111) 4658 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/09/2011 

 

(111) 4659 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/09/2011 

 

(111) 4660 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/09/2011 
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(111) 2891 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/05/2011 

 

(111) 2902 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/10/2011 

 

(111) 7772 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/02/2007 

 

(111) 9911 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/08/2010 

 

(111) 9912 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/08/2010 

 

(111) 10532 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/06/2011 

 

(111) 10531 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/06/2011 

 

(111) 10684 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/06/2011 

 

(111) 10685 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/06/2011 

 

(111) 10686 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/06/2011 

 

(111) 10802 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/06/2011 

 

(111) 10943 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/08/2011 

 

(111) 11003 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/08/2011 

 

(111) 11004 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/08/2011 

 

(111) 10713 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 06/09/2011 

 

(111) 10963 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/09/2011 

 

(111) 10965 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/09/2011 

 

(111) 10788 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/09/2011 

 

(111) 10789 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/09/2011 

 

(111) 10790 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/09/2011 

 

(111) 10791 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/09/2011 

 

(111) 10792 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/09/2011 

 

(111) 10719 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/09/2011 
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(111) 10720 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/09/2011 

 

(111) 10971 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/09/2011 

 

(111) 10967 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/09/2011 

 

(111) 10735 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/09/2011 

 

(111) 10968 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/09/2011 

 

(111) 10911 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 03/10/2011 

 

(111) 10910 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 03/10/2011 

 

(111) 10946 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/10/2011 

 

(111) 10930 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/10/2011 

 

(111) 10952 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/10/2011 

 

(111) 10691 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/10/2011 

 

(111) 10733 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/10/2011 

 

(111) 12652 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/10/2011 

 

(111) 8868 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 29/10/2011 

 

(111) 10994 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 09/11/2011 

 

(111) 10993 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 09/11/2011 

 

(111) 10924 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/11/2011 

 

(111) 10857 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/11/2011 

 

(111) 10869 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/11/2011 

 

(111) 11787 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/05/2013 

 

 

 

 
СПОЈУВАЊЕ 

 
(111) 5016 
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(732) Droga Kolinska, Zivilska industrija d.d. 

Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI 

 

 

 

 

ОГРАНИЧУВАЊА НА КЛАСИ 
(111) 2597 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 1  хемиски ироизводи за индустрија, лепила и китови за израмнување на подови и ѕидови 

и лепење на подни покривки и покривки за ѕидови, лепила за лепење бетон, дрво, пластична 

пена или метал на други површини  

кл. 2  бои, пигменти, смоли, колор бои, лакови, премазни бои  

кл. 19  китови за затворање на пукнатини и дупки  

(111) 2501 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 3  сапуни, мириси, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, пасти за заби  

кл. 25  кошули блузи, панталони, здолништа, фустани  

(111) 6928 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 9  персонални компјутери; микрокомпјутери; сервери на датотеки; лични дигитални 

подсетници; преносни компјутери; компјутеризирани прирачници и адресари (персонал 

организерс); драјвери за дискети; драјвери за хард-дискови; контролори за диск-драјвери; 

видео графички контролори; драјвери за ленти за резервни копии (бацк-уп); касети со 

магнетни ленти; плочи со штампани кола; плочи со сериски приклучоци; комбинирани плочи 

со сериски и паралелни приклучоци; модеми; тастатури за компјутери; нумерички допуни за 

тастатури за компјутери; куќишта со напојување на електрична енергија за вградување на 

надворешни диск-драјвери; комплети за конвертирање за екрани во боја кај преносни 

компјутери со екран од течни кристали; модули на меморија со директен пристап (РАМ); 

нумерички копроцесори; електрични приклучни проводници; читачки мемории (РОМ); модули 

на видео мемории со директен пристап (ВРАМ); кеш меморија; плочи за проширување на 

меморија; комплети за подобрување на процесорски плочи за персонални компјутери; торби 

за носење на компјутери; програмирани магнетни дискети; упатства за корисници и 

прирачници кои се продаваат како целина со компјутери; драјвери за компакт-дискзаписи кои 

можат само да се читаат (ЦД-РОМ); батерии кои можат да се полнат; автомобилски адаптери за 

електрична енергија; полначи на батерии; адаптери на наизменична струја за компјутери; 

електрични приклучни проводници за компјутери и компјутерски периферали; компјутерски 

уред за покажување особено глуфчиња, компјутерски моливи и куглици; станици за 

поврзување на компјутери (исто така познати како 'цонвениенце' основи и/или основи за 

проширување 'деск-топ' компјутери); адаптер за компјутерски периферали; комплети за 

доградба на персонални компјутери заради додавање на звучни можности; ПЦМЦИА картици 

(Персонал Цомпутер Меморѕ Цард Интернатионал Ассоциатионцардс-картици на Меѓународно 

здружение на мемориски картици за персонални компјутери); интелигентни системи за 

похранување-вградување на распоредот од податоците на драјверите (заради спречување на 
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губење на податоците); компјутери на база на користење компјутерски моливи; печатари и 

контролори за компјутери; софтвер за драјвери; картици за меѓусобни врски (интерфејс); 

касети за хартија (за печатари) и повеќенаменски уреди за довод на хартија; печатарски касети 

за компјутерски печатари и телефакс уреди; фонтовски модули кои можат да се програмираат 

за компјутерски печатари и телефакс уреди; дискети за регистрирање гаранции; системи за 

вградување диск-драјвери за персонални компјутери; контролори на приклучокот на 

компјутерска мрежа; уреди за непрекинато снабдување со електрична енергија (УПС); 

штитници на кабли за напојување; компјутерски софтвер за иницијализација и конфигурирање 

на компјутерот, за оперативни системи, за драјвери на компјутерски перифералии, за 

пристапување на базата на податоци, за пресликување на драјвери (дриве мирроринг), за 

заштита на податоци, за регистрирање на грешки, за автоматско пратење на ревизија, за 

автоматска регенерација на сервис, за испорака на програми и прифатување договор за 

лиценца, за пратење и управување со еден или повеќе сервери на датотека во локалната 

подрачна мрежа на персонални компјутери, референтни услужни програми за техничко 

информирање  

 

 

 


